
FIG. 5.1   
Forringelse af penninge

1  Abel (1250-1252)

2  Erik Menved (1286-1319) 

3  Christoffer 2. (1319-1332) 

Bemærk ved disse tre penninge 
fra perioden, hvordan motiverne 
forsimples og sølvindholdet i 
mønterne bliver mindre over tid.
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Der er fremgang i Danmark, og for møntvæsenet er denne periode  
afgørende.  Mønter bliver nu udbredt i hele riget som supplement  
til naturaløkonomien. Men ustabile magtforhold, gentagne krige  
og faldende sølvindhold i mønterne fører til både kongemagtens  

og møntvæsenets sammenbrud i 1330’erne.
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I denne periode undergår rigets udstrækning  

store forandringer. Omkring 1230 er det danske 

rige på sit højeste med besiddelser langs hele 

Østersøen, hvor der i 1330’erne derimod stort set 

ikke eksisterer et Danmark, da landet er pantsat 

til holstenske grever. Hvor udmøntningerne i  

Nørrejylland fandt sted, vides ikke med sikkerhed.

 Periodens vigtigste danske møntsteder

  Det danske rige

 Dansk fra 1361

  Svensk i perioden 1332-1360
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Der var i perioden fra 1230’erne fortsat vækst  

i både økonomi og befolkningstal i Danmark.  

Det fortsatte indtil pestudbruddet kendt som den 

sorte død ramte landet omkring 1350. Den inter-

nationale samhandel udviklede sig også i denne 

periode, og fra det danske rige blev der eksporteret 

overskudsproduktion af fiskeri- og landbrugsvarer 

(fig. 5.4). Af særlig stor betydning for omsætning, 

import og eksport var Skånemarkedet, der var et 

omfattende, internationalt varemarked , der eks por t-

erede meget store mængder saltede sild (fig. 5.3).

I et magtpolitisk perspektiv var det en ganske ustabil 

periode i Danmark med hele fire kongemord i anden 

halvdel af 1200-tallet. I 1332 døde Christoffer 2. 

(1319-1332), og det pantsatte rige var uden konge 

indtil 1340, hvor Valdemar Atterdag blev konge og 

skulle i gang med genrejsning af riget og mønt-

væsenet, der var brudt sammen. I den proces blev 

Estland solgt i 1346, for at skaffe kapital til gen-

erobringen af det danske rige, i 1360 blev Skåne 

generobret og i 1361 kom øen Gotland på danske 

hænder (fig. 5.2).

De ustabile magtforhold og militære konflikter på-

virkede det nationale møntvæsen, der jævnligt var 

med til at finansiere rivegilderne og kongemagtens 

øvrige virke ved reduktion af mønternes sølvindhold 

og de tvungne gebyrbelagte omvekslinger. Det  

nationale møntvæsen brød ligesom kongemagten 

sammen omkring 1330’erne. Derefter kom uden-

landske mønter til at spille en dominerende rolle  

i rigets møntomsætning et godt stykke ind i 1400- 

tallet. Siden 1100-tallet og frem til omkring sammen-

bruddet i 1330’erne var det ellers lykkedes at holde 

de fleste udenlandske mønter ude af riget og op-

retholde det nationale møntvæsen.

For udbredelsen og dermed brugen af mønter byder 

perioden på en meget vigtig udvikling. Mønter blev 

for første gang nogensinde udbredt overalt i riget.  

De kom i langt højere grad end tidligere ud på landet,  

FIG.5.3   
Si ld – en vigtig  
indtægtskilde 
Sildefiskeriet i Øresund 
var en guldgrube for 
Danmark i middelalde-
ren. Man sagde, at silde-
ne stod så tæt, at man 
kunne stille en hellebard 
midt i en sildestime, og 
den ville blive stående. 
Miniaturen stammer fra 
1500-tallet.
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I 1219 erobres Estland

I 1241 bliver Jyske Lov udstedt

I 1322 er Danmark pantsat til de 
tyske grever Johan og Gerhard.

I 1286 blev den danske konge Erik 
Klipping dræbt i Finderup Lade. 
Flere mænd bliver dømt bl.a Marsk 
Stig. Sammen med andre bosætter 
han sig på øen Hjelm i 1290, hvor  
de fremstiller falske mønter.

I 1330'erne bryder kongemagten og 
det nationale møntvæsen sammen.

I 1340 dræber Niels Ebbesen grev 
Gerhard, og Valdemar Atterdag 
bliver konge af Danmark.

I 1346 sælges Estland til Den Tyske 
Orden
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hvor mere end 80% af befolkningen levede og  

arbejdede. Mønter blev fortsat brugt mere intensivt 

i byer og på markeder, men nu var de også til stede 

i større omfang på landet. Det betød imidlertid ikke, 

at mønt økonomien dominerede. Størstedelen af  

økonomien var fortsat naturaløkonomi.

Den markant forøgede udbredelse og brug af  

mønter hang blandt andet sammen med meget  

omfattende produktion af mønter med lav værdi 

(fig. 5.1). Der blev igennem hele perioden i Danmark 

kun produceret en møntenhed. Det var penningen, 

som blev fremstillet i ca. 600 forskellige typer i  

denne periode. Deres indhold af ædelmetal faldt 

frem til møntv æsenets sammenbrud.

Møntproduktionens størrelse samt mønternes lave 

værdi og store udbredelse afspejler sig i periodens 

møntfund, som i antal overgår alle andre perioder  

i Danmarkshistorien. Der er både tale om de største 

mængder af enkeltfund og de største skattefund. 

Der er fundet over 250.000 mønter i periodens  

skattefund, og dertil kommer titusindvis af enkelt-

fund, så der er registreret et sted mellem 300.000  

og 400.000 danske fundmønter fra 1230’erne til  

ca. 1380. Materialet og dets potentiale er enormt.
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 FIG. 5.4 
Hovedruterne i  det hanseatiske  
handelssystem
Af særlig interesse for Danmark var bl.a. ruten 
Brügge-Hamburg-Lübeck-Visby-Novgorod, som  
var fuldt etableret ca. 1250, samt ruten fra Bergen 
gennem Storebælt til Lübeck og derfra videre  
sydpå. Skånemarkedet spillede også en stor rolle  
i sildesæsonen fra august til oktober, hvor lands-
delens syd-vestligste punkt dannede centrum for 
en af Nordeuropas største vareudvekslinger  
med alle slags varer fra 1200-1400-tallet.

 Byer

 Hansekontor

  Hansestad

 Handelsvej til søs

 Handelsvej til lands
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Indledning

Fra midten af 1200-tallet til omkring 1350 var der fortsat vækst i Danmarks 
befolkningstal og landbrugsproduktion. Det var især muligt, fordi nye 
landområder kom under plov, og med de voksende byer fortsatte differen-
tieringen og specialiseringen af håndværk og handel. Handlen blomstrede 
fortsat, og Skånemarkedet, der oprindeligt var et rent sildemarked, nåede 
i perioden fra 1230’erne til 1370’erne sit toppunkt som internationalt 
varemarked. Det blev dermed en vigtig økonomisk motor for både vækst 
og udvikling af blandt andet møntøkonomi. På markedet skulle alle trans-
aktioner foretages i danske mønter uanset møntens værdi, og der kunne 
tjenes betydeligt på veksling af udenlandsk mønt til dansk. 

Rigets politiske og økonomiske interaktion med det øvrige Europa 
voksede i perioden. Det gjaldt ikke mindst handelmæssigt med f.eks.  
Lübeck og andre hansestæder (se kap. 6, s. 364). Derigennem kunne over-
skudsproduktion af fiskeri- og landbrugsvarer eksporteres. På den måde 
nød riget godt af tidens generelt gode økonomiske konjunkturer i store 
dele af Europa, hvor bygrundlæggelser og udvikling af nationale og inter-
nationale markeder bidrog til at øge handlens omfang og rækkevidde. 
Den økonomiske fremgang i Danmark (og overordnet også i Europa),  
der var startet i 1000-tallet eller tidligere, fortsatte frem til ca. 1350, hvor 
den sorte død og andre efter følgende pestepidemier også internationalt 
hærgede. Det medførte en betydelig befolkningsnedgang, der lagde  
områder øde og betød kraftig nedgang i f.eks. landbrugsproduktion.

Igennem hele perioden fra 1230’erne til sidst i 1300-tallet var der  
hårde kampe om magten i Danmark. Trods de generelt gode konjunkturer  
kunne kongemagten med betydelige magtudfordringer og voksende 
udgifter til f.eks. borge og rytteri ikke opretholdes. Den brød efterhånden 
sammen, og det havde afgørende betydning, at man af finansielle årsager 
under Erik Menved (1286-1319) begyndte pantsætning af riget til nord-
tyske fyrster. I 1320’erne gik opløsningen af riget stærkt, og i 1320-30’erne 
brød den danske kongemagt og møntproduktion helt sammen. Mens riget 
og kongemagten blev genrejst under Valdemar Atterdag (1340-1375),  
så kom møntproduktionen først for alvor i gang igen i starten af 1400-tallet.  
Fremfor mere traditionelle kronologiske skel omkring 1330-1350 med 
fokus på kongemagten, pesten m.v., er der her valgt at følge den mone-
tære udvikling frem til omkring 1380. Da var den indenrigske produktion 
af traditionelle penninge helt ophørt og et nyt møntvæsen var på vej fra 
årtierne omkring år 1400. Desuden danner disse årtier også politiske skel. 
Under Margrethe 1.s formynderstyre arvede hendes søn Oluf (1376-1387) 
i 1380 Norge, og i 1397 blev Kalmarunionen etableret – den indebar dog 
ikke en dansk-svensk møntunion.

Det nye møntvæsen kom til at tage kampen op mod de store mængder 
udenlandsk mønt, som siden den indenrigske produktions sammenbrud 
var strømmet ind i landet. Siden 1100-tallet og frem til omkring sammen-
bruddet i 1330’erne var det ellers lykkedes at holde mindre udenlandske 
mønter ude af riget og opretholde det nationale møntvæsen til gavn for 
både kongemagtens finanser og tidens state-building. Det vil sige udbyg-
ningen af rigets centrale institutioner (f.eks. administration, beskatning 
og militær), infrastruktur, ensartethed m.v. Pengevæsenet udgør en del af 
rigets infrastruktur, og en centralstyret udstedelse af gyldige, gerne værdi-
stabile, betalingsmidler var befordrende for handel og andre økonomiske 
aktiviteter som opsparing og kredit. Møntproduktionen og styringen deraf 
skal med andre ord både forstås i lyset af kongemagtens og andre involve-
redes ønske om profit og som et bidrag til opretholdelse og udvikling  
af rigets økonomi.

I 1332 døde Christoffer 2. (1319-1332), og riget var uden konge til 1340. 
Den svenske konge Magnus Smek købte i 1332 Skåne af grev Johan 3. af 
Holsten, der havde Skåne i pant. Skåne blev først en del af riget i 1360 ved 
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Valdemar Atterdags generobring. Derudover ændrede omfanget af riget 
sig i perioden primært på to områder. Estland (se faktaboks nedenfor) blev 
solgt til Den Tyske Orden i 1346 og Gotland med hansestaden Visby blev ero-
bret i 1361. Gotland forblev en del af riget indtil 1645, hvor det blev afstået til 
Sverige. Dets interessante pengevæsen vil blive omtalt i de næste kapitler.

Dette kapitel har med hensyn til den monetære udvikling to hovedud-
viklinger. For det første blev mønter for første gang udbredt overalt i riget. 
Det vil sige, at møntbrugen nu bredte sig uden for byer (og andre centre) 
og faste markeder. Der var dog fortsat betydelige regionale og lokale for-
skelle. Der fortsatte med at være stor forskel på land og by, og udviklingen 
uden for byerne er helt central, da måske mere end 80% af befolkningen 
levede der. Der var formentlig også meget store sæsonmæssige forskelle  
i møntbrugen, især på landet. Vi ved fra tiden med hyppige møntomveks-
linger omkring år 1300, at den nye mønt/omveksling blev bekendtgjort  
på Landstinget. Den nye mønt måtte ikke sættes i omløb før søndagen før 
Mikkelsdag, der er den 29. september. Mikkelsdag var officiel dansk hellig-
dag indtil 1770, typisk dagen før høstgildet på landet samt ikke mindst 
termins- og skiftedag. Der var med andre ord brug for masser af mønter  
til at facilitere løn- og terminsbetalinger samt købmændenes og eventuelle 
privatforbrugeres køb af landbrugets overskudsproduktion. Efteråret, hvor 
der også blev afholdt større markeder, var således nok tiden, hvor den  
rurale møntbrug og møntopsparing toppede.

F A K TA

E S T L A N D  

–  U D M Ø N T N I N G E N 

I  TA L L I N N

Erobringen af (nord-)Estland i 1219 og udmøntningerne der i 1220’erne er omtalt  

i foregående kapitel, så vi hopper ind i historien derefter. Fra 1227 havde Estland  

været under Sværdridderordnen, men dansk dominans over området blev gen-

oprettet i 1238, hvorefter det fungerede som dansk hertugdømme. 

Det blev i 1346 solgt til Den Tyske Orden, der var stærkt tilstede i regionen og  

havde besat flere centrale borge. Salget skaffede Valdemar Atterdag nødvendig  

kapital til indløsning af pantsatte dele af riget. Den danske erobring omfattede  

kun den nordlige del af Estland og dermed ikke byen Tartu (Dorpat), der ligesom 

Tallinn producerede mønter i perioden.

Fra engang i anden halvdel af 1200-tallet startede en produktion af lette brakteater  

med en krone som motiv i byen Tallinn. Det er uklart, hvornår udmøntningen be-

gyndte, men dokumenter fra 1265 og 1280 omtaler Tallinns udmøntning. Formentlig 

knytter produktionsopstarten sig til dokumentet fra 1265, der kan tolkes som en 

ordre på at genoptage møntproduktionen efter en bestemt lødighed i møntmetallet.  

Kronebrakteaternes metalindhold stemmer med den i 1265 fastsatte lødighed.  

Der var nok ikke møntproduktion i Tallinn mellem 1238, hvor dansk dominans blev 

gen oprettet, og 1265.

Formentlig blev der frem til udmøntningens ophør kun produceret kronebrakteater. 

Møntfund indikerer, at udmøntningerne af kronebrakteater i Tallinn formentlig varede 

indtil anden fjerdedel af 1300-tallet. Ophøret skyldes muligvis, at møntretten i Tallinn 

tilhørte den danske konge og ikke byrådet – og førstnævnte magtfaktor, møntherren, 

forsvandt ved Christoffer 2.s død i 1332. Som bekendt brød den danske møntproduk-

tion også sammen i den periode. 

Byrådet magtede eller ønskede tilsyneladende ikke at fortsætte udmøntningen, og 

først i 1363 under Den Tyske Orden kom der igen gang i møntproduktionen i Tallinn. 

På det tidspunkt havde udenlandske mønter, især fra Hansestæderne og Visby,  

allerede gjort deres indtog i områdets pengevæsen.1

FIG. 5.5
Kronebrakteat
En af de små kronebrakteater fra Tallinn. 
Den afbildede mønt er kun 1 cm i dia meter 
og vejer blot 0,1 gram. Krone brakteaterne 
holdt til gengæld generelt den lødighed, 
som blev fastsat i 1265. 
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Det andet hovedtræk knytter sig til, hvordan den nu mere udbredte 
møntbrug (monetarisering) udviklede sig, da riget gik i opløsning og den 
indenrigske møntproduktion stoppede. Betød det en nedgang i moneta-
riseringen? Fortsatte den på samme stade? Eller blev den kraftigere, da 
folk måtte klare sig med ældre indenrigske mønter og de udenlandske 
mønter, der kom ind i riget gennem handel og anden cirkulation? Det er 
disse to udviklinger, som vil blive behandlet i dette kapitel.

Foruden periodens mere almindelige politiske og økonomiske udvik-
ling, så forstås monetariseringen i lyset af tre andre samvirkende forholds 
udvikling. Viden om de tre forhold bygger i høj grad på forskellige typer 
af kildemateriale:

• Forholdet mellem natural- og møntøkonomi fra skriftligt kildemateriale
• Periodens møntfund gennem arkæologisk kildemateriale
•  Den indenrigske møntproduktion, hvis datamateriale bl.a. er  

de bevarede mønttypers omfang, interne sammenhænge m.v.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at et samfunds udvikling fra at være 
fuldkommen domineret af naturaløkonomi til domineret af møntøkonomi 
var både lang og ujævn kronologisk, geografisk og socialt. Møntøkonomi-
en blev ikke dominerende i middelalderen, og naturaløkonomien var kon-
tinuerligt massivt til stede indtil ca. 1750-1850 – og er det stadig i dag. Na-
turaløkonomien er til tider karakteriseret som primitiv eller et symbol på 
ringe økonomisk udvikling, hvilket generelt er en forkert karakteristik. Det 
er formentlig også forkert at opfatte de to systemer som konkurrenter. 
De to systemer var sandsynligvis gensidig befordrende, og de supplerede 
hinanden i et samfund med gigantiske lokale, regionale, urbane og rurale 
forskelle med hensyn til tilgængelighed og forsyning af betalingsmidler.

Møntøkonomiens udvikling blev befordret af en lang række faktorer, 
ofte kaldet monetariseringsfaktorer. Det kunne være helt konkret mønt-
politik med henblik på øget brug af mønter af hensyn til skat, afgifter og 
andre indtægter til især konge- og kirkemagt. Mindst lige så vigtige var 
imidlertid en række generelle samfundsfaktorer, der øgede efterspørgs-
len på penge. Det var f.eks. udviklingen i befolkning, handel, administrati-
on, landbrug, skattesystemer, arbejdets (f.eks. håndværks) specialisering, 
urbanisering og økonomi.  

Massevis af kildemateriale  
– et uforløst potentiale

Kildematerialet til denne periodes møntvæsen er usædvanligt rigt. 
Overordnet set er der gennem historien bevaret flere og flere skriftlige 
kilder, hvorfor værdien af det samlede skriftlige kildemateriale næsten 
kontinuerligt stiger. Møntfundene udvikler sig ikke på samme måde, og 
perioden med flest registrerede møntfund i Danmark er ubetinget denne. 
Materialet fra 1230’erne til 1370’erne er ganske enkelt enormt, og det 
er dets potentiale også. Det er imidlertid langtfra udnyttet tilstrækkeligt 
forskningsmæssigt. Der er både et betydeligt antal problemstillinger og 
et imponerende antal fund, der reelt ikke er arbejdet med. Periodens 
mønter er oftest uden indskrifter, og de kan derfor ikke umiddelbart 
tilskrives et bestemt møntsted eller gives en præcis datering. Det betyd-
er, at der på sigt skal foretages et meget omfattende og kompliceret 
basisarbejde med at tids- og stedfæste mønterne. Arbejdet kompliceres 
af både typerigdommen og de store mængder fund, som samtidig netop 
giver masser af data og undersøgelsesmuligheder.
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De væsentligste værker er Peter Haubergs grundlæggende typologiske ar-
bejde med periodens mønter, Danmarks myntvæsen og mynter i tidsrummet 
1241-1377, publiceret i 1884 og Keld Grinder-Hansens ph.d.-afhandling fra 
1996, Kongemagtens krise. Det danske møntvæsen 1241-1340, publiceret i 
2000. Hos Hauberg blev mønterne henført til møntsted og til dels forsøgt 
kronologisk opstillet inden for de enkelte kongers regeringsperioder,  
mens de hos Grinder-Hansen ud over at blive henført til møntsted også  
er forsøgt datereret til årtier.

Det kan f.eks. ved flere detektorfund på en mark være vanskeligt at 
skelne mellem enkeltfund og skattefund, der er spredt ved landbrugsdrift  
eller andet. Man kan blandt andet forsøge at se på møntfundenes sammen-
sætning, deres bevaringstilstand samt mønternes spredning på fundstedet 
både i forhold til hinanden og i forhold til andre typer af genstande. Det  
er den samme problemstilling som er også til stede i denne periode,  
men ikke helt i samme grad som f.eks. for danske fund af romerske mønter  
eller vikingetidsmønter. Det skyldes især, at mange skattefund fra 1200-  
1300-tallet har en sammensætning, som ikke er forventelig ved en række 
enkeltfund. Det kan imidlertid hurtigt blive til en ringslutning, hvor viden 
om et eller flere skattefunds sammensætning fra en bestemt periode eller 
region/lokalområde uden tilstrækkelig kritik eller baggrundsdata bruges til 
at klassificere fund fra andre perioder eller steder som henholdsvis enkelt-  
eller skattefund. Selv med adskillige fund fra en lokalitet, studier af spred-
ning og en betydelig mængde numismatisk funddata fra samme tid og 
område kan det være umuligt med blot nogenlunde sikkerhed at henføre 
de fundne mønter til et eller flere skattefund – eller med rimelighed anse 
dem alle som enkeltfund. Det gælder f.eks. for de ca. 30 mønter fra denne 
periode, som er fundet på Sandegård i Poulsker sogn på Bornholm (fig. 5.6).2  

Fundmaterialet er enormt både i forhold til skattefund og enkeltfund. 
Af de ca. 327 skattefund fra ca. 1050 til ca. 1550, der er fundet i det nu-
værende Danmark, er næsten 45% dateret til ca. 1241-1380 med absolut 
flest fra kriseårerne 1320-30’erne, men derudover med en rimelig spredning 
over hele perioden med undtagelse af tiden før 1280’erne (fig. 5.7).3 De 
mange skattefund indeholder op mod 300.000 mønter. Det er da også tids-
rummet for de antalsmæssigt største danske møntfund (se faktaboks, s. 290), 
som i øvrigt også vægtmæssigt ligger højt på listen over danske skattefund.

FIG. 5.6
Skat(te)og/eller 
enkelt fund? 
Spredning af ca. 30 
middelaldermønter på 
detektorlokaliteten San-
degaard i Poulsker sogn 
på Bornholm.
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FIG. 5.7 

S K AT T E F U N D  
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Grafen viser antallet af skatte med  

mindst 10 mønter fundet i det nu-

værende Danmark frem til midten 

af 1980’erne. Skattefundene er 

inddelt efter årtier, men adskillige 

af dateringerne er omtrentlige, idet 

nedlæggelses tidspunkterne er  

omdiskuterede.4

De danske skattefund med flest mønter stammer fra 1300-tallet. Det meget høje antal 

mønter i adskillige skatte skyldes især den lave vægt og det lave sølvindhold, der er  

i periodens mønter. Det suverænt største fund er Kirial-skatten med 81.422 mønter,  

der efter konservering vejede intet mindre end 33,5 kg. 

Mønterne var placeret i to store trebenede malmgryder, der var gravet ned omkring 

1365. De blev fundet ved pløjning i 1967 ved Kirial, der ligger ca. 5 km vest for Grenå 

på Djursland. Den enorme skat indikerer fraværet af dansk møntproduktion. Ingen  

af de 81.422 mønter er danske. Skatten indeholder derimod 27 franske turnoser  

(gros tournois), 2.674 sterlinge (egentlig penninge, men i Danmark kaldet sterlinge) 

primært fra England, men også fra Skotland, Irland og det kontinentale Europa samt 

ikke mindre end 73.881 hele og 4.840 halve brakteater (hulpenninge), der næsten  

alle var fra nordtyske byer.

Danmarks næststørste møntskat målt på antal blev fundet ved havegravning i 1871  

i Systofte nær Nykøbing Falster. Skattens ca. 30.258 mønter vejede efter konservering  

ca. 30,8 kg, og de var formentlig oprindeligt gravet ned i to sække eller poser omkring  

1330. Alle mønterne var danske penninge fra sent i 1200-tallet til ca. 1330. Der var 

mindst 50 forskellige mønttyper, og tilsyneladende var mere end 88 % af de ca. 27.763 

identifi cerede mønter produceret i Roskilde.

Det tredjestørste fund blev desværre gjort så tidligt i den ellers fremragende danske 

antikvariske tradition, at det ikke er velbevaret eller velbeskrevet. Det blev fundet ved 

pløjning i 1802 af en bonde i Stjær sogn ca. 15 km vest for Aarhus. Vægten opgives 

til at være ca. 19 kg, hvilket antages at svare til ca. 19.000 mønter, men det må tages 

med betydelige forbehold. Fundets præcise indhold og datering må også tages med 

forbehold, da kun et meget lille udvalg af skatten blev bevaret og registreret. Udvalget 

viser sandsynligvis, hvilke overordnede mønttyper, der var i skatten, men antalsforholdet 

mellem typerne er ukendt. På baggrund af den datidige registrering bestod fundet 

formentlig udelukkende af danske penninge, primært fra 1320’erne, som nok også var 

det årti, hvor skatten blev nedgravet i jorden.
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FIG. 5.8
Kirial-skatten, Djursland
De 81.422 mønter udgør Danmarks 
absolut største middelalderlige 
skattefund, men der er ikke en ene-
ste dansk mønt at finde i skatten. 
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Generelt kender vi ikke årsagen til nedgravning eller hvorfor skatten ikke 
blev genopgravet. Årsager og formål er et ofte diskuteret emne for numis-
matikere. Selvom der kan være mange forklaringer, så er der for danske 
skattefund fra middelalderen til og med krigen i 1864 utvivlsomt en over-
repræsentation af skattefund fra år og steder med krig, plyndringer og 
andre uroligheder. De to perioder med flest skattefund stammer fra netop 
omkring 1320’erne og 1640-50’erne, hvor krig og også sygdomme hær-
gede landet. Sygdomsepidemier har formentlig også haft betydning for 
antallet af fundne skattefund. Det var formentlig ikke usædvanligt, at man 
nedgravede sin opsparing. Men både krig og sygdom påvirker forholdet, 
da ikke mindst uro og trusler i form af krig forøger antallet af nedgravning-
er og samtidig nok især formindsker antallet af opgravninger, fordi ejeren 
var død, flygtet eller på anden måde forhindret i at opgrave sine værdier. 
Årene fra 1230’erne til 1370’erne bød på masser af uroligheder i Danmark, 
og den sorte død hærgede også riget. Det er ikke muligt med sikkerhed at 
knytte enkelte skatte til det store pestudbrud, men antallet af fund dateret 
til tiden omkring 1350 kunne tale for, at i det mindste nogle af dem har 
pesten som forklaring.

Når det gælder krig og anden urolighed som forklaring, så findes der 
kilder, som fremhæver denne forklaring, der nok var den vigtigste. En sam-
tidig dansk kilde beretter netop om denne problemstilling og fremgangs-
måde. Munkene i Øm Kloster ca. 5 km vest for Skanderborg var i midten af 
1200-tallet plaget af de urolige magtforhold, manglende orden og (rets-)
sikkerhed samt ydelser ved gæsteri. Det skyldtes ikke alene rigets urolige 
tilstand, men også at klosteret var part i tidens betydelige danske gejstlige 
magtkamp. For klosteret kom i en omfattende strid med biskop Tyge af 
Aarhus, som i 1267 medførte, at munkene havnede ”i så stor fattigdom, at 
vi hverken kunne finde føde eller klæder. Mange måtte således dagevis gå 
rundt på bare fødder uden sko; ja nogle gik endog uden hoser; adskillige 
sad også uden kutter i spisesalen”.5 Om håndtering af skatte m.v. lyder 
det desuden i 1267 om midten af 1200-tallet: ”Ak og ve, hvor ofte har vi 
ikke gemt i jorden vore fribreve, vore kalke, kirkens prydelser, og andet af 
klostrets fornemste løsøre, for at det ikke skulle slæbes bort med vold; og 
hvor ofte har vi ikke atter gravet dem op igen, for at de ikke skulle rådne 
og ruste i Jordens skød; det er ikke let at sige.”6 Det var med andre ord 
almindeligt, at munkene i urolige perioder nedgravede deres værdier. Selv-
om de måske var rigere samt hårdere og/eller oftere ramt af plynd ringer 
end andre, så må det være rimeligt at antage, at de fleste andre også for-
søgte at skjule og dermed sikre deres værdier på den måde (fig. 5.11).

Periodens skattefund kan inddeles i tre grupper. De fleste indeholder 
danske mønter, andre kun udenlandske mønter, og endelig en markant 
mindre gruppe med en blanding af danske og udenlandske mønter  
(tabel 5.1). ’Blandingsskattene’ er faktisk ofte næsten homogene på den 
måde, at de som regel er fuldkommen domineret af enten inden- eller 
udenlandsk mønt. Desuden er en stor del af ’blandingsskattene’ fundet i 
rigets fjerneste egne f.eks. Bornholm med et stort og ualmindeligt fund fra 
Skrivergade fra 1280’erne (fig. 5.10) og et fund fra Rønne Kirke fra 1350’erne.  
Der er fra perioden kun fundet få skatte, og de er primært fra efter 1330, 
der indeholder andre typer af værdigenstande f.eks. smykker eller dragt-
dele, men som omtalt gravede munkene i Øm jævnligt den slags skatte 
ned i 1200-tallet, blot for at hente dem frem, når faren var drevet over.  
Den primære årsag til den enorme forskel på skattenes møntindhold er 
det ganske lave sølvindhold i de danske mønter. Dernæst har skattens  
tilblivelsessituation og senere fundsted også betydning i forhold til til - 
s tedeværelsen af danske og udenlandske mønter som f.eks. engelske  
og tyske. Desuden har den danske kongemagts skiftende succes med at 
udelukke udenlandske mønter fra riget også haft betydning for nogle  
skatte (tabel 5.1). Det gælder især i tiden efter 1332, hvor både konge-
magt og møntproduktion bryder sammen og forsvinder, hvilket giver de 
udenlandske mønter endnu mere frit spil. 
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De relativt få skatte med blandet indhold viser, at de danske og udenlandske 
mønter som regel ikke blev opsparet og/eller gemt sammen – det var på sin 
vis adskilte systemer. Der var formentlig tale om forskellige lag i strukturen af 
betalingsmidler, således at nederste del af systemet var de danske penninge,  
mens især de gode engelske sterlinge og franske turnoser var det øverste lag. 
Afhængig af det konkrete tidspunkt med den vigende standard af de danske 
penninge, har de tyske brakteater hørt til bunden eller midten af et sådant 
system. Alle de nævnte typer af mønter findes jævnligt som enkeltfund, og 
de har alle utvivlsomt indgået i rigets pengecirkulation fra 1330’erne. 

Antallet af enkeltfund er endnu mere imponerende end de mange  
skattefund. Betydeligt mere end halvdelen af de mønter, der i Danmark 
findes med metaldetektor, og som erklæres for danefæ, kommer typisk fra 
1230’erne-1370’erne. Fra perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 
2016 var det dog kun ca. 50% af de registrerede 4.477 mønter, der stam-
mede fra ca. 1241-1380. Af de formentlig knap 2.300 mønter fra ca. 1241-
1380 var an tage lig mere end 2.200 danske penninge. Heraf er mindst 220 
mønter fra det fynske Dalby Torp-skattefund. Af disse penninge eksklusiv 
mønterne fra Dalby Torp er 1.410 mønter typebestemte i forbindelse med 
danefæ vurderings arbejdet (fig. 5.12 og 5.13). De 1.410 mønter kommer 
fra praktisk talt alle dele af det nuværende Danmark og primært fra rurale 
detektorunder søgelser. De 1.410 mønter kan bruges til at tegne et grov-
kornet billede af den geografisk og kronologiske fordeling af datidens 
danske møntproduktion og møntbrug. Imidlertid må især den kronologiske 
for deling omkring 1320-30’erne tages med store forbehold, da omløbstiden 
– og dermed den mulige tabsperiode – formentlig var væsentlig længere 
for mønter produceret i 1320-30’erne end de øvrige, hvilket vil blive disku-
teret senere. Samtidig stoppede møntproduktionen over det meste af riget 
i løbet af 1330’erne. Ved den geografiske fordeling er det meget vigtigt at 
holde sig for øje, at de 1.410 mønter er fundet i det nuværende Danmark, 
hvorfor nok især mønter fra møntsteder i Lund, Halland og Slesvig er under-
repræsenterede, da deres kerneland desværre ikke har kunnet inkluderes i 
opgørelsen, selvom disse områder var en del af datidens Danmark.

Fig. 5.9   
Enkelt fund 
Engelske sterlinge (nederst) fundet 
på den vigtige detektorplads Nør-
holm vest for Aalborg samt fransk 
Gros Turnois (øverst) fundet ved 
Krogstrup i Hornsherred. De gode 
udenlandske mønttyper udgjorde 
den øvre del af møntomløbet.
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S K AT T E F U N D  

FIG. 5.11 
Skattefund
Det var ikke ualmindeligt, at 
man nedgravede sine værdier 
for på den måde at sikre dem 
for eftertiden. På denne illustra-
tion, som stammer fra et fransk 
håndskrift fra 1400-tallet, ned-
graver en mand tre lerkrukker 
indeholdende sine penge i ly af 
nattens mørke.

FIG. 5.10
Skrivergadeskatten, 
Bornholm
Disse to lerkander indeholdt den 
bornholmske Skrivergade-skat 
fra 1280’erne. Skatten bestod 
af 2.173 mønter og er en af de 
største kendte ’blandingsskatte’ 
bestående af både danske og 
udenlandske mønter.

I N D E N L A N D S K  O G  U N D E N L A N D S K  M Ø N T 
CA. 1240-1380 TABEL 5.1

 CA. 1240-80 CA. 1280-1330 CA. 1330-1380 TOTAL

Skatte 9 59 38 106 
 (8%) (55%) (35%)

Ca. antal mønter 10.766 136.817 117.371 264.954 
 (4%) (52%) (44%) 

Skatte kun med  6 51 2 59 
indenlandske mønter  10% 86% 3% (56% af 106) 
(antal, andel, ca. antal  7.141 126.900 2.122 136.163 
mønter, andel)  5% 93% 2% (51% af 264.954)

Skatte kun med  2 3 31 36 
udenlandske mønter  6% 8% 86% (34% af 106) 
(antal, andel, ca. antal  1.434 210 108.155 109.799 
mønter, andel) 1% 0% 99% (41% af 264.954)

Skatte med både  1 5 5 11 
ind- og udenlandske  9% 45% 45% (10% af 106) 
mønter (antal, andel,  2.191 9.707 7.094 18.992 
ca. antal mønter, andel) 12% 51% 37% (7% af 264.954)

Tabellen viser fordelingen af skattefund med henholdsvis indenlandsk, udenlandsk og blandet  
mønt sammensætning, der er nedlagt i perioden ca. 1240-1380, og som indeholdt mindst 10 
mønter. Alle fundene er gjort inden for det nuværende Danmarks grænser frem til 1980’erne..7
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De enkeltfundne mønter er den vigtigste møntgruppe, når det handler 
om den almindelige brug af mønter. Det gælder i forhold til mønttyper, 
fundsteder, antal, intensitet osv., da enkeltfundene generelt anses for at 
være tilfældige tab, mens mange skatte er bevidste deponeringer og kan 
bestå af bevidst udvalgte mønter. Som tilfældige tab og på grund af deres 
store antal giver de enkeltfundne mønter bedre indsigt i møntcirkulationen 
end skattefund. Sidstnævnte fundgruppe er til gengæld mere fordelagtig 
som kildemateriale, når der ses på problemstillinger vedrørende mønt-
omvekslinger eller dateringer af mønttyper.

En særlig gruppe af møntfund stammer fra de middelalderlige kirke-
gulve, og de bruges på grund af mange af kirkernes placering uden for 
større byer jævnligt til analyse af møntbrug på landet (5.14 og 5.15). Det 
er problematisk, da sammensætningen af enkeltfund i kirkerne og enkelt-
fund fra marker, nedlagte landsbyer og tilsvarende ikke stemmer overens. 
Der er typisk en højere andel af udenlandske mønter og derfor en større 
andel af mønter med højere værdi i kirkerne. Endvidere afviger type-
sammensætningen mellem de inden- og udenlandske mønter i kirkerne 
og på detektorpladserne også. Med andre ord er de to fund grupper ikke 
ligeværdige kilder til de samme problemstillinger.9 Det er ikke  
overraskende. Selvom mønterne i kirkerne opfattes som tilfældige tab,  
kan de ikke opfattes som repræsentative for den almindelige rurale mønt-

FIG. 5.12 

D A N S K E  P E N N I N G E 

F O R D E LT  P Å  

M Ø N T S T E D E R

De 1.410 enkeltfundne og type-

bestemte danske penninge fra 

ca. 1241-1380, som er regi-

streret i perioden 2015-2016, 

fordelt på deres formodede 

møntsteder.

Roskilde: 553 stk.

Nørrejylland: 398 stk.

Roskilde/Nørrejylland:
126 stk. 

Ribe: 214 stk.

Slesvig: 55 stk.

Lund: 48 stk.

Meget usikre: 16 stk.

Roskilde: 553 stk.

Nørrejylland: 398 stk.

Roskilde/Nørrejylland:
126 stk. 

Ribe: 214 stk.

Slesvig: 55 stk.

Lund: 48 stk.

Meget usikre: 16 stk.

FIG. 5.13 

D A N S K E  P E N N I N G E 

F O R D E LT  E F T E R  

P R O D U K T I O N S Å R T I E R

De 1.410 enkeltfundne og type-

bestemte danske penninge fra 

ca. 1241-1380, som er regi-

streret i perioden 2015-2016, 

inddelt efter deres produktions-

årtier.8
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cirkulation, da i det mindste nogle af de i kirkerne tabte mønter har  
været bevidst udvalgte til ofring. 

Når man opfatter detektorfundene som resultatet af tilfældige tab  
af mønter, er de imidlertid heller ikke fuldkommen repræsentative for 
møntomløbet. Typisk vil større mønter være underrepræsenteret, fordi  
de vil blive eftersøgt mere og/eller genfundet nemmere. Samlet gælder 
det dog, at kirkefundene må regnes som endnu mindre repræsentative  
i forhold til møntomløbet på grund af den bevidste udvælgelse.

Mønter med svingende værdi
Guld spillede ingen rolle i periodens danske møntproduktion eller cirkula-
tion. Der blev i Danmark kun produceret en type mønt, og det var pen-
ningen (fig. 5.16). Den var formelt en sølvmønt, men den blev produceret 
i en relativ dårlig sølvkobberlegering, der overordnet set blev ringere fra 
slutningen af 1250’erne til produktionens ophør i 1330'erne. Penningen 
blev produceret i mange forskellige typer, og periodens mønttyper er 
blandt de mindst sølvholdige sølvmønter produceret i riget, da de gik fra 
at indeholde måske 10-20% sølv til nærmest at være rene kobbermønter. 
Det er ikke muligt at være præcis omkring sølvindholdet, da der i høj grad 
er mangel på videnskabelige metalundersøgelser af danske mønter.

FIG. 5.15

F O R S K E L  P Å  F U N D  

F R A  K I R K E R  O G  M A R K E R  

I  T Y P O L O G I S K  O G  

G E O G R A F I S K  P E R S P E K T I V

Antal udenlandske enkeltfund  

af mønter fra middelalderen  

(ca. 1130-1536) fundet på Bornholm. 

181 af mønterne stammer fra kirker,  

88 fra enkeltfund i anden kontekst  

(primært rurale detektorafsøgninger).11

FIG. 5.14

F O R S K E L  P Å  F U N D  

F R A  K I R K E R  O G  M A R K E R  

I  T Y P O L O G I S K  O G  K R O N O -

L O G I S K  P E R S P E K T I V

Antal indenlandske enkeltfund  

af mønter fra middelalderen  

(ca. 1130-1536) fundet på Bornholm. 

93 af mønterne stammer fra kirker, 

397 fra enkeltfund i anden kontekst  

(primært rurale detektorafsøgninger).10
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FIG. 5.16

E K S E M P L E R  P Å  

D A N S K E  M Ø N T T Y P E R  

F R A  1 3 2 0 - 1 3 3 0 ’ E R N E  

Forskellige danske penninge fra  

1320-1330’erne. Motiverne er simple  

med enkelte bogstaver eller symboler.  

Det gør det vanskeligt at datere og  

møntstedsbestemme dem præcist.
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Mønternes værdi svingede gennem perioden. Fra slutningen af 1250’erne 
ses en faldende tendens. Mønterne produceret vest for Øresund indeholdt 
formentlig omkring 12-14% sølv i 1270’erne, men var allerede i 1290’erne 
på under 10%, og det blev meget værre frem til produktionens ophør 
i 1330’erne. Man kan stadig se forskel på metallet i mønter fra f.eks. 
1260’erne og 1320’erne, og ikke mindst mellem de ringe vestdanske og 
bedre sølvholdige fra Lundemønten. Mønterne produceret i Lund opret-
holdt nemlig i langt højere grad deres værdi/sølvindhold. Det skyldtes 
formentlig det stærke ærkebispesædes betydelige involvering i mønt-
stedet i Lund og i hele Skånes magt og økonomi.

Som regnemønt og udgangspunkt var møntsystemet som neden-
stående, der blev som nævnt kun produceret penninge i Danmark:

M Ø N T S Y S T E M
FRA PERIODEN 1074-1134

1 MARK (PENGE) = 8 øre = 24 ørtug = 240 penninge

 1 øre = 3 ørtug = 30 penninge

  1 ørtug = 10 penninge

Det system gjaldt dog primært øst for Øresund, mens der vest for Øresund  
skulle flere og med tiden et stigende antal penninge til 1 mark i penge.  
Den anden af tidens regneenheder var mark sølv, der både kunne være 
en kølnsk vægtmark på ca. 233,28 g eller en dansk/sjællandsk på ca. 
218,7 g. Det vigende sølvindhold i periodens (jyske og sjællandske) 
mønter fremgår af udviklingen i forskellen mellem mark penninge/penge 
og mark sølv, som kontinuerligt blev større. Især fra sidste fjerdedel af 
1200-tallet. Således faldt værdiforholdet mellem mark sølv og mark penge 
fra omkring 1:3 omkring 1260 til 1:4-5 i 1280’erne. Endnu værre blev det 
med forringelser af mønternes sølvindhold under den danske konge Erik 
Menved (1286-1319), og i 1305 var forholdet omkring 1:8. Det faldt yder-
ligere helt til 1:10, før møntvæsenet brød sammen i 1330’erne. Med andre 
ord var mønternes værdi, altså sølvindholdet, ifølge de skriftlige kilder 
nærmest halveret på de ca. 40 år fra ca. 1260 til århundredeskiftet – og 
20 år senere var de reduceret til mindre end en tredjedel i forhold til ca. 
1260. Det skånske landsdel-møntsystem opretholdt gennem perioden et 
ganske stabilt sølvindhold, og værdiforholdet mellem mark sølv og mark 
penge var typisk 1:5.12

Den voldsomme reduktion af sølvindholdet og det skriftlige kilde-
materiales karakter gør det vanskeligt at fremsætte præcise udsagn om 
mønters købekraft. Det kan kun blive eksempler, især fra værdiansættelser 
i testamenter. Således synes f.eks. en hests værdi at befinde sig mellem 
6-12 mark penge i 1250-60’erne, mens f.eks. et føl blev sat til 3-4 mark 
penge i 1283 og en ko blev vurderet til omkring 1 mark penge i 1288.  
I en forordning fra 1304 får vi i forbindelse med ledingen at vide, at  
1 mark korn skal regnes for 10 mark penge og 1 tønde smør for 8 mark. 

Periodens danske møntproduktion kan inddeles i op mod 600 for-
skellige typer fra op til ca. 10 officielle møntsteder, der er spredt ud over 
riget. Flere af møntstederne var kun virksomme i et kortere tidsrum og kun 
få blev benyttet efter sammenbruddet i 1330’erne. De danske mønter fra 
perioden kaldes traditionelt for ’borgerkrigsmønter’. Det er en misvisende 
betegnelse i forhold til den samlede periode. Den antikvariske betegnelse 
stammer tilsyneladende fra første halvdel af 1800-tallet, og den vil ikke blive 
brugt i dette værk.13 De fleste af de knap 600 typer er indskriftløse – og 
det bliver som regel vanskeligere og vanskeligere at henføre dem til be-
stemte dateringer og møntsteder desto yngre de er (se faktaboks, s. 299). 
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Det efterhånden enorme enkeltfundsmateriale vil formentlig med langt 
større sikkerhed end hidtil kunne bruges til bestemmelse af cirkulations- 
og produktionsområder, men den forskning er endnu decideret jomfru-
elig, hvilket ikke mindst skyldes manglen på elektroniske databaser over 
fundene. De vanskeligere forhold for detektorbrug i Tyskland og absolut 
især i Sverige, der betyder et meget lavere antal fund, er et hovedpro-
blem ved komparative studier, hvor de datidige danske områder  
i det nuværende Sverige og Tyskland bør indgå.14

Som omtalt er der kun relativt få skattefund med både ind- og uden-
landske mønter. Det vanskeliggør dateringen af de indskriftløse typer. 
Samtidig er cirkulationstiden, især for de mange mønter produceret i 
1320-1330’erne, en vanskelig faktor. Formentlig cirkulerede mange af de 
mønter, der antages produceret i 1320-1330’erne, også efter 1330’erne. 
Arkæologiske fund og mængden af fundmønter fra 1320-1330’erne indi-
kerer dette. Således er det bestemt muligt, at adskillige skattefund, der 
henføres til 1320-1330’erne, faktisk er nedlagt noget senere i 1300-tallet. 
Muligheden for ringslutninger, når der arbejdes med fund primært bestå-
ende af svært daterbare indenlandske mønter, er ganske betragtelig. Nye 
kritiske, metodiske studier er tiltrængte også i forhold til skattefundenes 
dateringer, men det har ikke været muligt at løse det i nærværende stu-
die, som derfor benytter dateringer og fortolkninger fremsat i det store 
værk Danmarks Middelalderlige Skattefund (DMS).15

De op mod 600 danske mønttyper er vanskelige at datere og sted-
fæste, da kun en relativt lille del af mønternes motiv og/eller indskrift  
med sikkerhed kan tolkes i den retning. Det er primært mønttyperne  
fra 1200-tallet, der indeholder let afkodelig information. Det gælder 
f.eks., når der står ABEL REX – og der i riget kun har været en kong Abel 
(1250-1252) (fig. 5.18). ERIC REX kan derimod være en af de tre forskellige 
konger i perioden, som hed Erik. Ud over kongenavnene kan det også 
være navne på gejstlige, der havde andel i udmøntningerne, f.eks. PETRVS 
for Roskilde bispen Peder Bang (1254-1277) (fig. 5.17). Kun en mønttype 
fortæller os direkte med indskrift, at den er præget i Lund (fig. 5.20).

FIG. 5.17
PETRVS
Indskriften PETRVS afslører denne 
mønts tilhørsforhold under Roskilde-
bispen Peder Bang (1254-1277), som 
havde andel i møntproduktionen.

FIG. 5.18
ABEL REX DANORVM
Mønter med denne indskrift er de  
mønter, der har den allersikreste 
datering i hele perioden. På mønternes 
forside står der nemlig ABEL REX, dvs. 
kong Abel. Mønterne kan derfor date-
res inden for hans korte regeringstid 
fra 1250-1252. 
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F A K TA

D E  S Å K A L D T E

’ B O R G E R K R I G S M Ø N T E R ’

Alle udmøntninger foretaget i Danmark i perioden fra 1241 til anden halvdel af 

1300-tallet bliver ofte betegnet som ’borgerkrigsmønter’, selvom betegnelsen er 

problematisk at bruge for hele perioden. Det var penningen, der som den eneste 

type, blev slået i denne periode, og disse mønter er den hurtigst voksende fund-

gruppe blandt detektorfund, som indleveres som danefæ til Nationalmuseet.

De enkelte mønter og deres møntsted er behandlet af flere numismatikere og 

forskere gennem tid, men for typebestemmelser af de danske penninge fra 1241 

til anden halvdel af 1300-tallet gør flere værker sig gældende (se s. 351). Her 

skal blot nævnes to som typisk bruges i forbindelse med typebestemmelse af de 

danske penninge.

’Borgerkrigsmønternes’ afgrænsning i tid blev kanoniseret af Peter Hauberg med 

hans udgivelse Danmarks Myntvæsen og Mynter i Tidsrummet 1241-1377 i 1884. 

Her blev mønterne beskrevet og inddelt kronologisk og geografisk. Hver mønt-

type blev tilskrevet en regeringsperiode og et møntsted. Disse bestemmelser

angives som Hbg.

I 1887 – kun tre år efter Haubergs udgivelse – udgav H.V. Mansfeld-Bûllner  

Afbildninger af samtlige hidtil kjente Danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377.

Her opstillede han illustrationer af en række mønter efter Haubergs dateringer 

og tilskrivning af møntsteder nummereret fortløbende med nye numre. Fordi 

alle illustrationer blev samlet ét sted, fik denne udgivelse en vedvarende  

betydning, og mønttyperne beskrives oftest med henvisning til illustrations-

nummeret i ’MB’.

FIG. 5.19
Il lustrationer af mønttyper
Tegningerne af disse otte mønt-
typer (MB 402-409) stammer fra 
Mansfeld-Bûllners udgivelse, hvor 
de er tilskrevet Erik Menveds 
regeringsperiode (1286-1319). 
Tegningerne eksemplificerer bag-
sider af de fire mønttyper yderst 
til højre, som de kan se ud i dag.
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FIG. 5.20

Mange af mønttyperne har kun enkelte bogstaver f.eks. et stort I, A eller 
R (fig. 5.21). De kan og er blevet tolket på mange forskellige måder. Er de 
initialer for navne på royale, gejstlige eller møntmestre? Er det forkort-
elser for titler som f.eks. konge (rex) eller ærkebiskop (archiepiscopus)? 
Eller er det forkortelser for møntstedet? Vi ved det ikke. Ved nogle mønt-
grupper forekommer argumentationen solid og overbevisende, men når 
samme bogstavstolkning overføres på andre giver det ikke mening. Det er 
også et åbent spørgsmål, om den samme forklaring skal være gældende 
over hele riget gennem hele perioden. Forhåbentlig kan kombinationen 
af fund, stil og bogstaver på sigt gøre os klogere.

En stor del af mønttyperne har slet ingen indskrifter, men relativt 
simple motiver som f.eks. tegninger af kors, tandhjul, liljer, anker, kroner, 
sværd eller roser (fig. 5.22). Nogle motiver kan umiddelbart genkendes 
og bruges til at sige noget om mønttypen. Der er mange med gejstlige 
motiver f.eks. bispestav, der må betyde, at en gejstlig i det mindste har 
haft andel i udmøntningen. Sent i perioden er motiverne imidlertid så 
simple eller består blot af et bogstav med forskellige små bitegn, f.eks. 
halvmåner eller stjerner, at det er både uhyre vanskeligt og fagligt meget 
vovet at datere og møntstedstilskrive på den baggrund.16

Selvom de danske mønters motivgengivelse er uhyre simpel, så er 
den udenlandske, nok primært den tyske og polske, påvirkning alligevel 
tydelig. Der er også tale om motivefterligninger af typer fra De Britiske 
Øer, og en håndfuld danske typer har tydeligt fået deres motiv – kastellet  
i Tours – på grund af dets forekomst på de franske turnoser (fig. 5.23).17

I perioden før kongemagtens sammenbrud blev udenlandske mønter, 
primært sterlinge og turnoser, forsøgt holdt ude af rigets cirkulation. 
De skulle omveksles til danske mønter, hvorved kongemagten fik bedre 
mønter i sin besiddelse. De udenlandske mønter af godt sølv var meget 
velkomne og kunne bruges til egen møntproduktion eller internationale 
betalinger. Enkeltfund af udenlandske mønter fra ca. 1240-1330 findes 
hvert år. Blandt de nævnte 4.477 registrerede mønter fra perioden 2015-
2016 er der f.eks. ca. 15 engelske sterlinge, ca. fire franske turnoser samt 

LVND
Kun denne ene af periodens 
600 mønttyper bærer en 
indskrift, der tydeligt afslører 
møntstedet: Lund.

FIG. 5.21
Konge og Biskop?
Betydningen af A og I er ikke sikker, 
men det forekommer sandsynligt,  
at A står for Abel, mens I måske  
står for Iacob – altså Roskildebisp  
Jacob Erlandsen (1250-1254).
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enkelte fra Sverige, Norge og Tyskland. De udenlandske mønter var således 
ikke meget sjældne i Danmark, men da tabstidspunktet for enkeltfund er 
ukendt, og de fleste udenlandske mønttyper havde endog meget lang 
cirkulationstid, kan enkeltfund ikke umiddelbart fortælle om udviklingen 
i anvendelsen af udenlandske mønter i riget på et bestemt tidspunkt. 
Udenlandske mønter produceret i anden halvdel af 1200-tallet eller tidligt i 
1300-tallet kan i Danmark sagtens være tabt efter 1330. Der er som omtalt 
kun få skattefund med udenlandske mønter fra 1240-1320’erne, mens de er 
fuldkommen dominerende fra 1330’erne.

I det skriftlige kildemateriale, der domineres af gejstlig, royal og/eller 
anden højstatus kontekst, omtales udenlandske mønter jævnligt gennem 
hele perioden. Det er imidlertid som regel som regnemønt, altså regneen-
hed, ved gejstlige eller udenlandske transaktioner. Kun et relativt beskedent 
antal kildesteder kan med sikkerhed siges at omhandle håndtering af fysiske 
udenlandske betalingsmidler. Igen kan vi som eksempel ty til munkene i Øm 
Kloster, og deres strid med biskop Tyge af Aarhus (fig. 5.24). I 1266 klagede 
de over Tyge til en pavelig repræsentant og bad om beskyttelse. De skrev 
blandt andet: ”Fremdeles trængte samme Biskop [Tyge] med Opgivelse af 
biskoppelig Værdighed og uden at overholde den Ærefrygt, der skyldes et 
helligt Sted, voldelig ind i Abbediet … Fremdeles lod samme Biskop ved sine 
Drabanter Munken og Præsten Bjørn tage til fange i Abbediets Gaard og 
med et skarpt Tov bundet om de nøgne Fødder og Ben under Bugen af en 
Hest bringe til et Pinested, hvor han lod samme Munk straffe med Lænker 
og Blokke i ca. 19 Uger, idet han pinte ham næsten til Døde i mange Hense-
ender, paa umenneskelig Vis, og lod ham berøve 3 Heste, kostbare Klæder, 
Kobberpenge [=danske penninge] og Sterling [!], et Klæde og talrige andre 
Ting til en Værdi af mere end 100 Mark”.18

Et andet af ganske få eksempler fra ca. 1240-1330 på udenlandske 
betalingsmidlers tilstedeværelse i Danmark findes i et regnskab fra 1282 
over en speciel tiendeindsamling i 1270’ernes Danmark og Sverige, der 
skulle bruges til finansiering af korstog. I Danmark blev der betalt i danske 
penninge (55.203,5 mark), lidt i sølv (427 mark) og en meget lille andel i 
sterlinge (54 skilling og 10 penninge), mens der i Sverige tilsyneladende 
slet ikke blev betalt noget i udenlandsk mønt.19

Der er altså forskellige indikationer på, at man kunne støde på udenland-
ske mønter i Danmark fra ca. 1240-1330, men nogen meget betydningsfuld 
rolle for den jævne møntcirkulation har de næppe haft, når der ses bort fra 
deres eventuelle rolle som råmateriale for indenlandske mønter. Som op - 
sparing og eventuel storhandelsmønt spillede de bedre udenlandske mønter 
nok en større rolle, men de var indtil 1330’erne først og fremmest regnemønt.

Møntproduktionens organisation og proces

Møntproduktionen var ligesom tidligere typisk organiseret med en række 
regionale møntsteder, der (alene eller eventuelt sammen med andre mønt-
steder i samme område) forsynede deres område. Riget var møntmæssigt 
delt i tre landsdele ved Storebælt og Øresund, hvor skellet i Øresund var 
meget betydeligere end skellet i det nuværende Danmark. Et stort møntsted 
i Lund samt et mindre i Halland i ca. 1260-70’erne forsynede Skåne, Halland, 
Blekinge og Bornholm. For Sjælland, Lolland, Falster og Møn var det næsten 
enerådende møntsted i Roskilde, men der blev også produceret lidt mønter 
i Sakskøbing, måske kun i 1320-1330’erne. Det er omdiskuteret, om der er 
slået mønt i Odense i perioden, men nye studier tyder på, at det i hvert fald 
var tilfældet i midten af 1200-tallet.20 Fyns rolle i landsdelsmøntsystemet er 
ligeledes også omdiskuteret. I Jylland var der møntsteder i Slesvig og Ribe 
samt et eller flere uidentificerede steder i Nørrejylland. 

FIG. 5.22
T og kors?
Motiver som dette giver ikke nogen klar 
indikation af hverken møntherre, date-
ring eller møntsted. Denne type tilskrives 
almindeligvis Christoffer 2. (1319-1332) 
og møntstedsbestemmes til et ikke nær-
mere angivet møntsted i Nørrejylland.

FIG. 5.23
Ef terl igning
Mønttypen er fra Erik Klipping (1259-
1286) og slået i Lund, men motivet er 
tydeligvis lånt fra de samtidige franske 
turnoser (jf. fig. 5.9).
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De bedste bud på sidstnævnte er formentlig Viborg og måske Horsens21 
og/eller Aarhus, men også steder som Randers og Aalborg kan tænkes, 
men næppe alle stederne – og i hvert fald ikke på samme tid.22

Møntproduktionen og arbejderne på møntstedet blev ledet af en 
møntmester. Han var leder af folkene og møntproduktionen, og flere 
af møntmestrene er omtalt i skriftligt kildemateriale, så vi kender deres 
navne. Endvidere fremgår det, at det bestemt var en betydelig stilling 
(fig. 5.25). Ligesom i den foregående periode kunne kirken have andel, 
f.eks. en tredjedel, i møntstederne/møntproduktionen, så der var til hvert 
møntsted en kongelig møntmester eller både en kongelig og biskoppelig 
møntmester. Muligvis var der generelt kun den kongelige møntmester, 
selvom kirken havde andel i produktionen. I hvert fald står det klart, at 
den kongelige møntmester stod over den eventuelle biskoppelige mønt-
mester, når det gjaldt beslutninger om produktionsplanlægning m.v. 

Den overordnede organisation af møntproduktionen ved vi kun lidt 
om med sikkerhed. Meget tyder på, at nogle af møntstederne i mindst en 
del af perioden var forpagtede af møntmestrene. Forpagtningsindikation-
erne i det skriftlige kildemateriale er stærkest i forhold til 1200-tallet og 
især for Ribe og Roskilde. Det prestigefyldte og potentielt indbringende 
embede som møntmester med forpagtning var der selvfølgelig kamp om. 
I 1293 ”tilstod Johan Franz udtrykkeligt [...] at han i den Herre Biskops 
Nærværelse havde sagt, at Gynzike, dersom han forpagtede Bispen af 
Roskildes Mønt, ikke skulde være sikker paa sit Liv.”23 Det var alvorligt, 
men truslerne virkede antageligt, for knap ti år senere i 1302 var Johan 
Franz møntmester i Roskilde.24

R E K O N S T R U K T I O N  

A F  Ø M  K L O S T E R

FIG. 5.24 Cistercienserklostret Øm ved Skanderborg har formentlig  

set nogenlunde således ud i 1266, da biskop Tyge tiltvang  

sig adgang til stedet. Nordligst ses klosterkirken, herefter  

den firefløjede klostergård og den ydre klostergård mod syd.
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Der var ikke sølvminer i den danske konges rige, hvorfor sølv til mønt-
produktionen kom fra indsmeltning af sølvgenstande. De sølvgenstande 
var formentlig i høj grad mønter og i meget høj grad ældre indenlandske 
mønter. De markant bedre udenlandske mønter kunne også indsmeltes, 
men det kan formodes, at det på grund af de danske mønters lave kurs/
værdi jævnligt var mere økonomisk fordelagtigt at gemme og bruge de 
udenlandske mønter til bestemte betalingsformål nationalt og ikke mindst 
internationalt. I smeltediglerne på møntstederne kunne også andre sølv-
genstande som f.eks. fingerringe og kirkesølv forvandles til mønter.

Der blev næppe udmøntet af egentlige sølvbarrer og større massive  
sølvpartier, da sådant sølv hverken blev hjemkøbt eller kunne hjemkøbes. 
Desuden blev nyudvundet sølv som regel hurtigt udmøntet lokalt på mine-
møntsteder. For den europæiske møntproduktion havde det umiddelbar 
kvantitativ betydning, at der fra anden halvdel af 1100-tallet igen var 
stigning i sølvproduktionen i det nuværende Tyskland, Østrig og Italien. I 
første halvdel af 1200-tallet kom miner i det nuværende Tjekkiet, og i anden 
halvdel af 1200-tallet begyndte produktionen i de enorme Kutná Hora- 
sølvminer, der også ligger i det nuværende Tjekkiet (se kap. 4, s. 237).25

Vi kender ikke og kommer aldrig til at kende omfanget af datidens 
danske møntproduktion. Der er ikke bevaret skriftligt materiale, som  
til lader bare nogenlunde præcise estimater. På baggrund af enkelte skrift-
lige oplysninger, mønternes meget lave værdi og skattefundenes stør-
relser er det rimeligt at tro, at rigets samlede møntproduktion til tider har 
bestået af hundredetusindvis og nok også millioner af mønter om året 
– og nogle gange måske væsentlig mere. Om det reelle gennemsnitstal i 
perioden for hele riget eller for et møntsted har været over eller under et 
givet tal f.eks. en million er svært at sige. Enkeltfundene viser tydeligt, at 
der var enorme forskelle i udmøntningstallene fra mønttype til mønttype. 
De enkelte møntsteder og de enkelte typers udmøntning var altså ikke 
lige store. Det svingede af forskellige politiske og økonomiske årsager, 
men generelt er indtrykket, at produktionen kvantitativt var stigende. Det 
er muligt forskningsmæssigt at komme meget videre med disse spørgs-
mål om relativ kvantitet gennem stempelstudier, men det er ikke let og er 
endnu reelt ikke rigtig foregået. Ved at identificere, skønsmæssigt beregne 
og sammenligne antallet af prægestempler bag de enkelte udmøntninger, 
vil det være muligt at give bud på deres interne relative størrelse.26

FIG. 5.25
’Møntmesterspændet'  
fra Bodilsker 
Bæltespænde fra omkring år 1300 
fundet i 1800-tallet på Bornholm. 
Indskriften fortæller, at det har 
tilhørt Thedricus, møntmesterens 
bror. Dets motiver handler også om 
møntproduktion. Der er stempler, 
hamre, tænger og en glødehage. 
Derudover indeholder indskriften et 
ofte anvendt citat fra den romerske 
digter Vergil: ”Amor vincit omnia”, 
Kærligheden overvinder alt.
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Møntproduktionsprocessens forløb kan inddeles i mindst otte trin,  
henholdsvis probéring, smeltning, støbning, fladhamring, klipning, rund-
hamring, prægning samt en vejning foretaget før eller efter prægningen – 
formentlig før.27 Dertil kom stempelfremstillingen, aflevering og distribution 
af de færdige mønter. Når der ses bort fra graveringen af prægestempler, 
så må processen anses for lavteknologisk. Dog var selve smeltningen og 
legeringen af metallet ikke let. Det krævede en vis indsigt dels at skabe 
temperaturer, der var høje nok til at smelte sølvkobberlegeringer, dels at 
probére og beregne legeringer. Sølvs smeltepunkt er ca. 962 grader, mens 
kobbers er ca. 1.085 grader.

Det sølv og sølvholdige metal, der skulle smeltes og blive til mønter, 
måtte probéres, altså lødighedsundersøges for at fastslå dets præcise 
sølvindhold. Det er forkert at tro, at folk i møntproduktionen ikke var i 
stand til rimelig præcist at fastslå og opnå bestemte lødigheder. Det kunne 
de. Vi ved ikke, hvordan der blev probéret i riget i middelalderen. Det er 
imidlertid rimeligt at antage, at de ud over erfaring og umiddelbar visuel 
vurdering benyttede strygeprøven, der blev anvendt i Europa i hvert fald 
siden middelalderen. Ved strygeprøven sættes der med det metal, der  
skal undersøges, en streg på en probérsten. Stregens farve sammenlignes 
så med probérnåle, der er nåle i sølvkobberlegeringer med forskellige kendte 
og fastsatte lødigheder (fig. 5.26). Det gik hurtigt, og ud fra den fastsatte 
lødighed kunne det beregnes, hvad og hvor meget deraf, der skulle sammen-
smeltes for at opnå den rette legering.

Metallet må være smeltet i digler i esser forsynet med blæsebælge  
for at opnå de høje temperaturer. Derefter blev der støbt tene, det vil sige  
lange, smalle metalbånd. De blev støbt i sand, der kunne være mere eller 
mindre opblandet med andre materialer og stampet, så tenen fik en 
pænere overflade og mere regulær form. Tenen skulle derefter ved smed-
ning med en større hammer udbankes til den rette tykkelse (fig. 5.27). Det 
krævede, at tenen fortsat var varm og/eller blev genopvarmet/glødet – og 
dermed blev lidt blødgjort. Af den færdige ten blev der klippet firkantede 
blanketter. Det foregik formentlig med en kraftig, skarp saks. Den gennem-
snitlige danske mønt fra perioden er blot nogenlunde rund, især visse af de 
nørre jyske mønttyper er mere firkantede end rund. Der er således forment-
lig ikke brugt hugpipe, der var et metalrør, hvor den ene ende er slebet 
skarpt, som kunne bruges til udstansning af cirkelformede blanketter.

FIG. 5.26
Probérnåle
Træsnittet stammer fra Georgius Agricolas 
værk De re metallica (Om metallers natur)  
fra 1556, som beskriver alt fra minedrift til 
forarbejdning af metaller. Det formodes, at 
man også i dansk middelalder har anvendt 
nåle som disse til at probére legeringer  
ved møntfremstilling.

FIG. 5.27
Genstande fra stort set alle led i 
møntfremstillingen blev fundet ved 
udgravning af falskmøntnerværkstedet 
på Hjelm (se faktaboks, s. 336). Her 
ses forskellige stadier af barrer, tene, 
blanketter og mønter. De forskellige 
firkantede klip i genstandene skyldes 
moderne metalundersøgelser.
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F A K TA

D E  S J Æ L D N E 

M Ø N T S T E M P L E R 

FIG. 5.28
Hammerprægning 
Møntprægning med 
hammer og stempler.

Møntstempler kunne omdanne metalskiver til mønter, og derfor var 

de altid omgivet af betydelig sikring. De blev som regel destrueret 

efter brug for at forhindre enhver form for misbrug. Derfor er der kun 

bevaret ni møntstempler fra middelalderens Danmark, hvoraf tre er 

falskmøntnerstempler. Det ældste af de ni er omtalt i forrige kapitel 

og stammer fra første halvdel af 1200-tallets Ribe. Ikke mindre end 

seks er fra denne periode. De to sidste er falskmøntnerstempler fra 

1400-tallet og er som de eneste bevaret som en del af et arkiv i Stads-

arkivet i Lübeck (fig. 7.34).28 Resten er arkæologiske fund fra Ribe (1), 

Hjelm (1 falskmøntnerstempel) og Lund (5). 

Det største stempel fra Lund er et overstempel. Det fremgår tydeligt 

af den krave, der er dannet af hammerens utallige slag. Røntgen-

undersøgelser har vist, at både det overstempel fra Lund og 

falskmøntnerstempler fra Hjelm består af sammensvejsede dele. 

Den mindre del med graveringen er af stål. Den længere del er af 

smede jern, dvs. jern med lavt kulindhold, og dermed blødere og 

ikke hærdbart. De fire andre ’korte’ stempler fra Lund er tilsyne-

ladende alle blot dele af stempler, altså den hårde del med den 

krævende gravering. Det har med andre ord formentlig været 

almindeligt, at stemplerne bestod af to dele, hvilket nok har gjort 

stempelfremstilling både lettere, på grund af nemmere hærdning, 

og billigere. Desuden har det til tider nok været muligt at udskifte 

den ene del af stemplet, når brud, slitage eller nye motiver gjorde 

det nødvendigt. 

FIG. 5.29
Arkæologisk  
fundne stempler 
Nederst ses falsk-
møntnerstemplet fra 
Hjelm og øverst de  
fem stempler fra Lund.
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Derimod blev de udklippede, firkantede blanketter ved smedning med 
hammer banket både på randen og fladen, indtil de var nogenlunde cir-
kulære (fig. 5.27). Formentlig startede processen med at få foldet de fire 
hjørner ind mod midten. De tildannede blanketter skulle ligesom de frem-
tidige mønter gerne veje omkring et gram. I produktionen arbejdede man 
med en tilladt afvigelse fra – over eller under – den foreskrevne brutto- og/
eller finvægt af mønterne, det såkaldte remedium. Der blev utvivlsomt 
arbejdet med et usædvanligt stort remedium i denne periode, som teknisk 
må siges at være det deciderede lavpunkt i dansk møntfremstilling, når 
der ses på slutproduktets kvalitet i forhold til f.eks. æstetik og ensartethed. 
Blanketterne blev tydeligvis ikke justeret, det vil sige vægttilpasset, enkelt-
vis, såkaldt al pezzo-justering, men må generelt være al marco-justerede. 
Det vil sige, at en vis mængde blanketter/mønter tilsammen skulle have en 
bestemt vægt. Vejede en portion for meget eller for lidt, blev der af økono-
miske årsager næppe ændret på portionens indhold, men til gengæld skulle 
næste portion med samme antal så veje tilsvarende for lidt eller for meget.
Selve møntprægningen foregik ved hjælp af to prægestempler og en ham-
mer af en vis størrelse. Stemplerne var af jern eller stål, og den ene ende 
havde de kommende mønters motiv indgraveret spejlvendt. Det krævede 
erfaring at fremstille stempler med tilstrækkelig god gravering og holdbar-
hed, og fejl i graveringen kan f.eks. ses i færdige mønter med spejlvendt 
skrift. Selve graveringen foregik med spidse redskaber kaldet stikler og til 
tider med brug af punsler, der er positive stempler, hvis spids er formet 
som små eller mindre dele af møntmotivet f.eks. ringe, måner, stjerner osv.

Selve møntprægningen krævede et stabilt underlag for under-
stemplet, der kunne være fastgjort i en træblok, ambolt eller lignende 
(fig. 5.28). Blanketten blev lagt ovenpå understemplet, og derefter blev 
overstemplet placeret oven på blanketten (fig. 5.29). Med et eller til tider 
to eller flere kraftige slag med hammeren på overstemplet blev begge 
blankettens sider præget på samme tid – og metalstykket var nu blevet til 
en mønt. Overstemplet var formentlig altid håndholdt i denne periode, og 
orienteringen mellem stemplerne (stempelstillingen) var generelt vilkårlig. 
De færdige mønter blev talt eller vejet og kunne derefter bruges – det  
vil sige sættes i omløb ved køb eller omvekslinger. Det skete formentlig  
næsten altid i den region, hvor de var produceret. En centralledet 
national distribution med få eller blot et nationalt produktionssted  
hører senere tider til.

FIG. 5.30

M Ø N T E R  F U N D E T  P Å  

L I L L E B O R G  ( C A .  1 1 4 6 - 1 2 8 0 ) 

F O R D E LT  P Å  M Ø N T S T E D

Bornholm hørte til den skånske lands-

delsmønts omløbsområde, og mønter 

præget i Lund dominerer fuldstændig 

blandt de i alt 270 middelaldermønter  

(ca. 1146-1280), som er fundet på bor-

gen Lilleborg. Mønten fra Visby er ikke 

en dansk penning.

Lund: 240 stk.

Visby: 1 stk.

Ribe: 4 stk.

Roskilde: 8 stk.

Nørrejylland: 2 stk.

Uidentificeret mønt/ 
møntsted: 15 stk.

Lund: 240 stk.

Visby: 1 stk.

Ribe: 4 stk.

Roskilde: 8 stk.

Nørrejylland: 2 stk.

Uidentificeret mønt/ 
møntsted: 15 stk.
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F A K TA

H V A D  M E D  F Y N ?

De to figurer 5.31 og 5.32 viser møntsteds- og årtifordeling  

af 407 typeidentificerede danske penninge fra ca. 1240-1340 

fundet på Fyn og registreret på Nationalmuseet ca. 1995-

2014.29 Der er primært tale om enkeltfund gjort i rurale  

om råder med metaldetektor. Der er ingen mønter fra Skåne, 

men mindst 32% fra Roskilde (det sjællandske område).  

En væsentlig del af de 16% med særligt usikre møntsteds-

tilskrivninger kan sagtens være fra Roskilde, således kan den 

reelle Roskildeandel forventes at være et sted mellem 35-45%.  

Med andre ord er den jyske andel over halvdelen, men  

næppe så meget som to tredjedele.

Fyn har således størst tilstrømning fra den jyske landsdelsmønt 

og må som regel have hørt til dette. Det underbygges af den 

kronologiske udvikling i Roskildes andel, hvor de mange Ros-

kildemønter fra 1320’erne – 45% af de særligt mange mønter 

fra 1320’erne – er med til at forstyrre billedet. Den stærke sjæl-

landske tilstedeværelse – eller den vigende jyske – i slutningen 

af perioden ses også i de fynske møntfund fra før 1995.30

Forklaringerne på de uklare forhold på Fyn og de kronologi-

ske svingninger deri kan foruden de nævneværdige usikker-

heder ved møntstedstilskrivningerne også være udviklingen 

i udmøntningernes størrelser på de forskellige møntsteder. 

Men først og fremmest må forklaringen være, at landsdels-

møntsystemet ikke blev eller ikke kunne opretholdes så  

effektivt på Fyn som andre steder. Det er geografisk set logisk, 

hvis det antages, at der oftest ikke var møntproduktion på 

den store ø placeret mellem de to systemer.31 Det har således 

været ekstra vanskeligt at forsyne og opretholde et så ens-

artet møntsystem på Fyn end i områder, hvor der var be- 

tydelige eller relativt kontinuerligt producerende møntsteder.

FIG. 5.32 
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FIG. 5.31 

M Ø N T E R  F U N D E T  

P Å  F Y N  F O R D E LT  P Å 

M Ø N T S T E D

Fordelingen viser, at Fyn har 

været influeret af både den 

jyske og den sjællandske  

landsdelsmønt.

Roskilde: 131 stk.

Nørrejylland: 105 stk.

Ribe: 76 stk.

Slesvig: 29 stk.

Usikker (primært 
mellem Nørrejylland 
og Roskilde): 66 stk.

Roskilde: 131 stk.

Nørrejylland: 105 stk.

Ribe: 76 stk.

Slesvig: 29 stk.

Usikker (primært 
mellem Nørrejylland 
og Roskilde): 66 stk.
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Landsdelsmønt og møntomveksling

Frem til sammenbruddet i møntproduktionen i 1330’erne fortsatte rigets 
møntcirkulation med overordnet at være opdelt i tre regioner, der var delt 
af Storebælt og Øresund. Som nævnt var skellet i Øresund endog meget 
betydeligere og vanskeligere at gennemtrænge end skellet i det nuvær-
ende Danmark. Det er desuden vanskeligt entydigt at placere Fyn i dette 
landsdelssystem, men skellet må overordnet set placeres i Storebælt og 
ikke i Lillebælt (se faktaboks, s. 307). Lolland, Falster og Møn hørte til det 
sjællandske område, ligeledes viser fundene på Bornholm tydeligt (fig. 5.30), 
at den fjerntliggende ø hørte til cirkulationsområdet øst for Øresund. 

Møntfundene fra de forskellige områder – Fyn undtaget – viser, at 
landsdelsmøntsystemet blev overholdt rimelig godt. Således er der typisk 
mindst trefjerdedele mønt fra egen region på et fundsted – og således ikke 
forholdsmæssigt meget jysk mønt på Sjælland og omvendt. Typisk spiller 
geografien en betydelig rolle, således at der er forholdsvis mere nørrejysk 
mønt i Nord- og Vestsjælland end i Sydøstsjælland osv., og f.eks. er den 
sjællandske andel af hele 2.379 mønter fra den forsvundne by Tårnborg nær 
Korsør helt nede på kun ca. 67%. Større betydning end geografien havde 
værdiforskellen mellem mønter produceret øst og vest for Øresund. 

Således findes der kun relativt få af de bedre Lundemønter vest for  
Øresund, og der er f.eks. ingen Lundemønter blandt de 407 typebestemte 
danske penninge fra ca. 1240-1340 fundet på Fyn, der er registreret på  
Nationalmuseet fra ca. 1995-2014. Ligeledes var de ringere mønter pro-
duceret vest for Øresund ikke velkomne øst for sundet.

F A K TA

TÅ R N B O R G S  B A N K E  O G  

K I R K E  V E D  K O R S Ø R  N O R  

N Æ R  S T O R E B Æ LT S B R O E N

Ved på Korsør Nor kan man stadig se de imponerende rester af Tårnborg, 

der betyder borg med tårn. Den kongelige borg stod på en høj banke, 

mens kirken og den nedlagte middelalderby lå ved siden af. Borgen var i 

dele af 1200-1400-tallet, især under kongen Erik Menved, vigtig for rigets 

politik, militær og økonomi. Byens placering som trafikknudepunkt i for-

hold til Storebælt og dens kongsborg, garnison, toldsted og markedsplads 

gør den til et oplagt sted for udstrakt møntbrug og vekselboder, der var  

relevante for rejsende, og som kunne beskyttes og kontrolleres af kon-

gens folk. Det var oplagt både ved vekslinger på grund af landsdelsmønt-

systemet og i tilfælde af renovatio monetae.32

Der er primært ved detektorundersøgelser fundet ca. 4.400 mønter, især 

fra ca. 1250-1450, på det nu fredede område. Det vidner om en betydelig 

møntøkonomi i datidens Tårnborg. Noget lignende må kunne forventes i 

andre samtidige aktive byer, der som nævnt var tidligere monetariserede 

end det omgivne land. Der findes f.eks. også fra den nedlagte middel- 

alderkøbstad Søborg i Nordsjælland et meget stort møntfundsmateriale  

(1-2.000 stk.), der ligesom Tårnborgmaterialet primært er skabt ved  

privatpersoners flittige og dygtige brug af metaldetektorer.   

FIG. 5.33
Tårnborg – et møntrigt område
I løbet af 1980'erne blev der foretaget ud-
gravninger på Tårnborg og i byområdet 
ved borgen. I samme periode blev der 
fundet ca. 4.400 mønter ved Tårnborg. 
Her ses en af de mange mønter, der blev 
fundet med metaldetektor. Mønten er 
slået under Christoffer 2. i Roskilde.
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Landsdelsmøntsystemet betød omveksling af mønter, når folk krydsede 
over cirkulationsområdets grænser. Det har krævet forskellige vekselsteder 
af både permanent og midlertidig karakter, som selvfølgelig også spillede 
en rolle i perioder med tidsbaserede omvekslinger af den hjemlige mønt 
(renovatio monetae). Begge typer af omvekslinger har været omkostnings-
fulde for kunderne og indtægtsgivende for møntherren (kongen) og for 
andre involveret i møntproduktionen og møntomvekslingerne. De vigtigste 
vekselsteder må have været ved møntstederne, men der må også have 
været nærmest permanente vekselsteder ved hovedfærdselsårerne mellem 
landsdelene f.eks. ved Tårnborg nær Korsør (se faktaboks, s. 308). Der må 
også have været vekselsteder på de jævnligt forekommende markeder. 
Nogle af disse vekselsteder må have haft en nærmest pop-up-agtig karakter, 
men har udfyldt en vigtig rolle i faciliteringen af den regulerede handel.

Men selvfølgelig kunne landsdelsmøntsystemets krav om omveksling 
og begrænset regional møntbrug ikke opretholdes overalt til alle tider, og 
ligesom i områder eller tider med jævnlige pengeombytninger, så kunne 
ældre eller mønter med forkert ophav i mange sammenhænge fortsat 
bruges – eventuelt til en nedsat kurs. Det primære for de fleste indbyg-
gere har været mønternes metalværdi og muligheden for at gennemføre 
de ønskede handler med mønter. Hensynet til kongens bud og indtægter 
ved omvekslinger har for de fleste indbyggere nok været sekundært.

I den foregående periode og i denne, som dette kapitel omhandler, 
forekom der tvangsvekslinger af gamle mønter til nye. Omfanget af disse 
vekslinger er imidlertid omdiskuteret. Især ældre forskning har anta-
get, at det skete hvert eller næsten hvert år. Det byggede primært på et 
ganske tyndt skriftligt kildemateriale, der som vanlig desværre er blevet 
taget for pålydende og udstrakt til at gælde hele perioden, men det står 
i kontrast til fundmaterialet og antallet af mønttyper. Det vigtigste skrift-
lige materiale er imidlertid blot to kongelige forordninger. Den ene fra år 
1284 dækker Sjælland og Nørrejylland og meddeler blot at ”Thæn mynt i 
Sialand ær, han scal wæræ æm goth som den i Iutland ær, oc æntæ ar liv-
sæs [=lyses] för æn sanctæ Michils aften [=dagen før Mikkelsdag den 29. 
september]. Thæt landtz thing, thær næst ær æftær sanctæ Mikils dagh, 
skal ny mynt up liusæ i allæ landæ.”33 Vi får med andre ord at vide, at den 
sjællandske mønt er lige så god som den jyske, og den skal først lyses fra 
29. september. Dvs. at det første landsting efter 28. september skal lyse 
en ny mønt i alle landsdele. Det er bestemt ikke krystalklart, hvordan det 
skal forstås og foregå. Men det står klart, at det er en plan for hyppige 
omvekslinger- måske endda oftere end årligt. Samtidig synes meldingen 
ikke at have en karakter, der med nogen sikkerhed tillader at konkludere, 
at der var én årlig omveksling i den foregående periode.

Den anden forordning, som følger efter danehoffet i år 1304, er også 
en normativ kilde. Den indeholder imidlertid megen information om den 
ønskede – og måske tidligere praktiserede – procedure ved omveksling-
en, som skulle generere betydelige indtægter. Vi må antage, at i dele af 
perioden – og det er især i årtierne omkring år 1300 – var forløbet nok 
nogenlunde, som beskrevet i 1304-forordningen: ”Om Mønten [...] er det 
anordnet, at Fornyelsen af Mønten paa ingen Maade skal lyses, førend paa 
hver Landsdels sidste Landsting inden Mikkelsdag [29. september], saaf-
remt Møntmesteren vil undgaa at miste sit Hoved. Det er ogsaa forbudt, at 
nogen efter Lysningen af Møntens Fornyelse, saaledes som sagt er, fra For-
nyelsesdagen indtil næstfølgende Vor Frues Himmelfart [15. august] køber 
noget for de gamle Penge, saafremt han vil undgaa Tabet af disse Penge 
og af alle dem, som han fører med sig og har hos sig. Det er ogsaa særligt 
paalagt og befalet alle Fogeder, at de skal modtage de Penge, som de op-
pebærer af visse kongelige Indtægter eller for Forseelser, som hører under 
den kongelige Ret, i det paagældende Aars Mønt og ikke i nogen anden; 
dersom de handler herimod, skal de miste Fogediet og ydermere betale os 
40 Mark. [...] Det er ogsaa paalagt og befalet Prælaterne og enhver gejstlig 
og Lægmand, hvilken Stilling de end indtager, at de paa ingen Maade skal 
oppebære eller hæve deres Indtægter af deres undergivne i gamle Penge, 
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hvis de ikke paa det alvorligste vil paadrage sig vor kongelige Vrede. Og 
Indsamlerne af Ledingspengene [...] skal ogsaa gøre det samme og blot 
modtage Mønten fra det paagældende Aar og ingen anden.”34

Imidlertid indeholder skattefundene i størstedelen af tilfældene bety-
delige mængder ældre indenlandsk mønt. Det burde ikke være tilfældet, 
hvis det af kongemagten ønskede system havde virket godt med årlige 
vekslinger hele tiden. Det lykkedes nogle gange for kongemagten at få det 
ført igennem, og andre gange og/eller steder lykkedes det i mindre grad.
Afgifterne ved omvekslingen kender vi generelt ikke. Måske var det til 
tider primært reduktionerne af sølvindholdet, som udgjorde afgiften.  
Måske var afgiften til tider væsentlig højere end reduktionen. Den faldende  
lødighed kan i øvrigt også hænge sammen med og nærmest fremme 
omvekslingssystemet med stor møntproduktion. Den faldende lødighed 
muliggjorde således en svagt stigende møntproduktion ud af den samme 
grundmængde af sølv. Det var så at sige i høj grad den samme metal-
mængde, der igen og igen blev udmøntet i omvekslingssystemet.

F A K TA

K Ø B S TÆ D E R Den middelalderlige købstad havde monopol på handel og håndværk, 

og det var forbudt at sælge uden for byen. I købstæderne kunne man frit 

købe og sælge under beskyttelse af den særlige markedsfred, som kongen 

sikrede. Det var kongen, der bestemte, hvornår en by fik status som en 

købstad gennem de såkaldte ’købstadsprivilegier’. Den magtpolitiske 

forskydning  i Østersøområdet under Valdemarerne frem til 1225, fik stor 

betydning for opvæksten af en række danske købstæder. F.eks. kendes 

Nakskov som købstad fra lige før 1250, hvor den  er nævnt i kødstads- 

listen i Kong Valdemars Jordebog.

FIG. 5.34
Nakskov, Lolland
Mange af de danske byer, vi kender  
i dag, skylder deres størrelse og  
betydning til deres middelalderlige 
status som købstæder. Her ses Nak-
skov på et kobberstik fra 1700-tallet.
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Det fremføres ofte, at omvekslingsafgiften var så høj, at man kun fik to nye 
mønter, når man omvekslede tre gamle: ”I visse perioder indebar renovatio 
monetae-systemet, at man for tre gamle mønter kun modtog to nye, hvilket 
naturligvis sikrede kongemagten en solid indkomst.”35 

Det er tilsyneladende et eksempel på en ganske vidtløftig tolkning af 
én enkelt skriftlig kilde fra 1316. Ikke alene bruges kilden til at sige noget 
om situationen adskillige år/flere årtier før og efter 1316. Den tages også 
som sikkert udtryk for en omveksling fra tre til to mønter. Men der må tages 
forbehold overfor en så sikker tolkning, for kilden36 handler slet ikke direkte 
om møntomvekslinger. Endvidere er den heller ikke geografisk dækkende 
for hele riget. Den handler om, at hertug Kristoffer af Halland og Samsø 
giver borgerne i hansestaden Stralsund tilsagn om forskellige handelspri-
vilegier i Danmark, når han bliver konge – altså en fremtidig situation! Ved 
omtale af tilladelser i forbindelse med Skånemarkedet lyder det: ”de kan frit 
sælge alle deres varer, af hvilke de betaler deres rette told til vor foged, og 
af hver læst sild, der transporteres bort, skal de give os som told to ørtug af 
de nye skånske penge eller tre af de gamle” (fig. 5.35). 

At tage en sådan fremtidsorienteret normativ kilde, der ikke handler om 
møntvæsen, men om toldforhold og som maksimalt siger noget direkte om 
forhold på Skånemarkedet/det skånske landsdelsmøntsystem, til indtægt for, 
at det typiske afgiftsniveau var to nye mønter for tre gamle, er meget vidt-
løftigt. Der er tale om en sikker fortolkning og generalisering i tid, rum og 
kontekst, og det er formentlig at gå for vidt. Samtidig er det klart, at vi ikke 
ved, hvor stor afgiften var eller endog kunne være. Man må spørge sig selv, 
om en så høj afgift som to for tre var realistisk at gennemføre med jævne/år-
lige mellemrum? Det har måske til tider været niveauet, men kan næppe have 
været det typiske afgiftsniveau i længere perioder – det må have været lavere.

Møntvæsenet fra 1230’erne til 1370’erne

Udviklingen fra 1230’erne til 1270’erne 
Møntpolitisk er tiden fra 1230’erne til omkring 1280’erne domineret af 
to markante ændringer i henholdsvis 1230’erne og anden halvdel af 
1250’erne, hvoraf sidstnævnte danner et naturligt kronologisk skel. Helt 
overordnet blev møntomvekslingssystemet i 1230’erne afløst af anden  
type beskatning (plovskat), der gav kong Erik (1241-1250) tilnavnet  
Plovpenning (fig. 5.37). Omvekslingssystemet blev imidlertid genindført 
som et vigtigt møntpolitisk instrument i 1250’erne.

Fortolkningen af reformerne bygger i høj grad på det skriftlige kilde-
materiale, men de relativt få skattefund nedlagt fra ca. 1230 til og med Erik 
Klippings regeringstid (1259-1286) kan understøtte den (tabel 5.2). De få 
skatte fra ca. 1234 til og med midten af 1250’erne indeholder stort set ude-
lukkende mønter fra efter 1234, men kan samtidig også indholde en bemær-
kelsesværdig stor andel af mønter fra 1234 og frem indtil deres deponering. 
Mønter fra før 1252 udgør derimod kun en forsvindende lille del af skatte 
nedlagt efter 1255. Sidstnævnte fremgår af skattene fra Nærum, Øster  
Hæsinge og Bjæverskov. Desværre har vi nærmest kun de to skatte fra 
Hjärnarp og Herlufsholm til at belyse forholdet i starten af 1250’erne. Skatte-
fundsmaterialet er spinkelt, men kan tolkes således, at mønter produ ceret fra 
omkring 1234 til midten af 1250’erne først i anden halvdel af 1250’erne var 
udsat for tvungne omvekslinger. Selvom numismatikere desværre har en ten-
dens dertil, så er det farligt at anse enkelte skattefund som repræsentative 
for møntomløbet i et større område.37 Yderligere gælder det, at der bestemt 
er mulighed for ringslut ninger her, da den skarpe datering af mønter og 
skatte til før og efter året 1234 bygger på møntreformsfortolkningen af det 
skriftlige kildemateriale, samt en antagelse om, at mønttypen Valdemar Sejr, 
Hbg. 42 blev præget fra 1234 som følge af samme reform.

FIG. 5.35
Hertug Christof fer af Halland og Samsø
Den senere Christoffer 2. havde brug for alle sine 
økonomiske og politiske talenter for både at 
blive konge og at bevare kongemagten på sine 
hænder. At indgå privilegieaftaler med hansea-
tiske byer så som Stralsund var en del af disse 
bestræbelser. Christoffer endte med at regere 
Danmark i to afbrudte perioder (1319-1326 og 
1329-1332), men blev med tiden nødsaget til at 
pantsætte stadig større dele af det danske land 
til nordtyske fyrster. Efter hans død i 1332 stod 
Danmark uden konge frem til 1340.
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S K AT T E F U N D  
NEDLAGT CA. 1230-1286     TABEL 5.2

SKAT DMS OMTRENTLIGT  MØNTER/ BEMÆRKNINGER I FORHOLD TIL MØNTOMVEKSLINGER/ 
  DEPONERINGS- DANSKE MØNTER MØNTOMLØBSTIDER 
  TIDSPUNKT  

Bråskovgård 73 1234-1241 199/197 181 stk. (91%) er Hbg. 42 fra 1234-1241 
(Vejle Amt)    

Obbekær Hede  74 1234-1241 318/318 317 stk. er Hbg. 42b. fra 1234-1241. 
(Ribe Amt)    

Hjärnarp Ej38 1250-1252 64/64 15 stk. fra ca. 1228-1241, 47 stk. fra Erik Plovpenning  
(Skåne)    (1241-1250), 2 fra Abel (1250-1252).

Herlufsholm  86 1255? 202/202 50% fra Valdemar Sejr (1202-1241), heraf mindst 93 stk.  
(Storstrøms Amt)     (alle Hbg. 42a-c) fra 1234-1241. 11% fra Erik Plovpenning 

(1241-1252). 38% fra Christoffer 1 (1252-1259).

Trustrupgård (fig. 5.36) 84 1252-1259 18/6 Kun 6 danske mønter, 1 fra Erik Plovpenning (1241-1250),  
(Aarhus Amt)    2 fra Abel (1250-1252), 3 fra Christoffer 1 (1252-1259).

Nærum 87 1257-1259 100?/100? Alle fra Christoffer 1. 
(Københavns Amt)

Øster Hæsinge 88 1257-1259 Ca. 5.654/  Kun 23 af de ca. 5.654 er ældre end Christoffer 1 
(Fyns Amt)   Ca. 5.654 

Bjæverskov Ej39 1259 Ca. 2.454/ Af 2.260 identificerede mønter er 85% fra Christoffer 1.  
(Storstrøms Amt)   Ca. 2.454  De resterende er fordelt med 8% på Valdemar Sejr  

(heraf næsten alle fra 1234-1241), 7% på Erik Plovpenning 
(1241-1250) og blot 0,4% på Abel (1250-1252). Her er  
der ikke taget hensyn til, at mønterne var sorteret i poser, 
hvilket i sig selv er relevant for forståelsen af ældre  
mønters gyldighed/omveksling.

Simrishamn Kirke Ej40 1260-1270? 43/43 Næsten alle Erik Klipping, typen MB 112. 
(Skåne)

Husby 91 1260-1270 230/230 Alle fra Erik Klipping 
(Fyns Amt)

Æbelholt Kloster 93 1270-1275 18/18 Alle fra Erik Klipping 
(Frederiksborg Amt)   

Viborg Store 94 1275-1285 600/600 Alle fra Erik Klipping 
Skt. Hansgade 
(Viborg Amt)   

Vrendrup Hede 95 1275-1285 431/431 Kun en mønt ikke fra Erik Klipping 
(Ribe Amt)

Skrivergade (fig. 5.10) 96 1280-1285 2173/1877 Fund med speciel karakter fra rigets østligste udkant. 
(Bornholms Amt)    88 % af de danske mønter er fra Erik Klipping. 

Sakskøbing Søndergade 97 1280 283/283 Kun en mønt ikke fra Erik Klipping.  
(Storstrøms Amt)    Hele 271 stk. (96 %) er typen MB 207-208.

Roskilde  98 Efter 1283 251/251 Alle fra Erik Klipping 
Skt. Jørgensbjerg  
(Roskilde Amt)    

Ølst 102 1280-1286 105/105 Alle fra Erik Klipping 
(Aarhus Amt)

Tabellen er en oversigt over danske skattefund med mindst ti mønter med tilstrækkeligt pålidelige oplysninger om fundsted, antal m.v.  
Dateringerne er generelt baseret på DMS.
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Plovskat og stabil mønt
Det mest konkrete danske bevis for indførelsen af plovskat som erstat-
ning for indtægterne ved møntomvekslingerne er i en forordning fra 
ca. 1251, hvori det i §5 lyder: ”Ligeledes skal der findes en stabil mønt; 
hvis nogen ikke på Philips og Jacobs aften og på helligdagen og på den 
følgende dag betaler plovpenninge, nemlig en øre penge af ploven, skal 
han miste en okse og bøde to øre.”41 Med andre ord er formålet stabil 
mønt, og midlet dertil er plovskatten, som her var på en øre, altså 30 
penninge pr. plov (fig. 5.37). En plov var et vurderingsbegreb svarende til 
den mængde jord, som kunne pløjes med én plov.

Et andet meget vigtigt aktstykke til belysning af sagen i Danmark  
er fra 1234.42 Bispesædet i Ribe havde siden midten af 1100-tallet, eller 
måske endda væsentlig tidligere, andel i møntindtægterne fra møntsted-
et i Ribe. Andelen var formentlig 50% før biskoppen i 1234 mistede den. 
Til gengæld fik bispesædet plovskatten fra de tre jyske sysler Hardsyssel, 
Almindsyssel og Vardesyssel samt fra byerne Varde og Lemvig. De tre 
sysler var et stort område omfattende 20 herreder, og alle personer dér, 
både verdslige og gejstlige, skulle betale. Det blev understreget, da Val-
demar Sejr i 1234 eller senere skrev således til indbyggerne i Hardsyssel: 
”I skal tilvisse vide, at ingen er undtaget fra betalingen af de penninge, 
som skyldes af plovene for mønten, men – ligesom lægmænd – således er 
både gejstlige og alle klosterfolk forpligtet til at betale disse penninge.”43

De to kilder fra 1234 og ca. 1251 hjælper til fortolkning af indførelser 
i Kong Valdemars Jordebog i forhold til ændringer i møntvæsenet. Kong 
Valdemars Jordebog er et omfattende og vanskeligt kildekompleks pri-
mært vedrørende kongens indtægter, rigets matrikulering m.v. Det hand-
ler især om perioden fra det sidste årti af Valdemar Sejrs regeringstid.44  
I hovedstykket fra 1231, der er en del af jordebogen, nævnes plovskatten 
ikke, men fordelingen af indtægterne fra møntstederne er bemærkelses-
værdig (fig. 5.38). 

FIG. 5.36
Trustrupgård-skatten
De 18 mønter blev fundet på Djursland 
i 1920 og blev formentlig deponeret 
i 1250’erne. De seks danske mønter i 
skatten er fra årene 1241-1259. På illu-
strationen ses kun 17 af mønterne, da 
den sidste mønt i dag er for fragmente-
ret til at kunne fotograferes.

FIG. 5.37
Erik Plovpenning
Erik var konge af Danmark 1241 til 1250. 
I 1249 indførte han en skat svarende til 
en øre pr. plov, hvilket gav ham tilnavnet 
’Plovpenning’.  Skatten var ikke særlig 
populær, og han måtte samme år flygte fra 
ophidsede skånske bønder, der nægtede 
at betale plovskat. Trods Eriks tilnavn var 
plovskat allerede indført i dele af Danmark 
under hans far, Valdemar Sejr.
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FIG. 5.38

K O N G  V A L D E M A R S 

J O R D E B O G

På denne side i Hovedstykket 

ses de omtalte informationer 

om indtægterne af møntstedet 

i Ribe.

K O N G E N S  I N D TÆ G T E R  F R A  M Ø N T S T E D E R 
OPLYSNINGERNE STAMMER FRA KONG VALDEMARS JORDEBORG TABEL 5.3

MØNTSTEDER OPLYSNINGER OM MØNTINDTÆGTER BEMÆRKNINGER  

Viborg ”80 Mark Penninge for Mønten”45  

Horsens ”40 Mark for Mønten”46 

Ribe ”for Mønten 150 Mark”47 ”Dertil af Møntmesteren 100 Mark Penninge.”  
  Formodentlig en forpagtningsafgift.

Roskilde ”Af Mønten i Roskilde 900 Mark Sølv”48  

Lund ”Af Mønten i Lund 1200 Mark rent sølv  
 og 8 Mark Guld”49 
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Som det fremgår af tabel 5.3 er indtægter fra de tre jyske steder meget 
lavere end fra Roskilde og Lund. De lave beløb og formodentlig også 
forskellen på ’for Mønten’ og ’af Mønten’ tyder på, at en møntafløsnings-
skat først blev indført i det jysk-fynske område.50 Det modsiges ikke af de 
få skattefund, og det er også værd at bemærke, at den senere omtalte 
såkaldte rigsmønt, der formodentlig var del af reformen, primært anses 
for produceret i Ribe/Jylland.

Ændringen kom dog også til Sjælland og Skåne – og formentlig i den 
rækkefølge. I jordebogens indkomstliste fra omkring 1240 er plovskatten 
en integreret del vest for Øresund, hvor plovskat nu indkommer, og der 
samtidig kun indkommer et ganske lille beløb ”Af Mønten i Roskilde 80 
Mark Penninge”.51 Til gengæld fortsætter Lundemønten med at generere 
– og det må være på grund af omveksling – store beløb, nemlig 300 mark 
sølv og 1.000 mark penge. I løbet af 1240’erne blev det skånske system 
også reformeret. Det indikerer Hjärnarp-skatten, men det illustreres  
også af de skånske bønders reaktion på den i 1249 udskrevne plovskat: 
”Kong Erik tvang hele Danmark til at betale vogn- eller plovpenninge; og 
da han kom til Skåne for at opkræve dem, blev han jaget væk fra Lund by 
af bønderne med store tab blandt sine mænd den tredje dag før påske, 
29. april, og derefter belejrede bønderne Helsingborg lige til langfredag, 
og så flygtede kongen om natten i hemmelighed til Sjælland, og derefter, 
på anden påskedag, vendte han tilbage til Skåne foran Lund by, og der 
blev indgået et forlig mellem skåningene og kongen.”52

Reformerne indebar ikke blot et stop eller en reduktion i omveksling-
erne, men også andre elementer, der ligeledes skulle fremme monetær 
stabilitet og state-building. Det er uklart, om det kun var i Ribe, at konge-
magten fik fuldkommen kontrol med møntproduktionen. Det har måske 
varieret, og i hvert fald træder Ribe frem som et helt centralt møntsted for 
ændringerne, der også indebar nye, bedre mønter. Faktisk lykkedes det 
tilsyneladende at revaluere, så forholdet mellem mark sølv og mark penge 
omkring 1240 nu var 1:2. Det havde været 1:3 tidligere i 1200-tallet.

På møntstedet i Ribe og muligvis også andre steder i riget vest for 
Øresund blev mønttypen Hbg. 42b produceret i et meget stort antal  
(fig. 5.39) – muligvis fra 1234 eller i hvert fald fra 1230’erne og formodentlig 
indtil Valdemar Sejrs død i 1241. Hvert år bliver der fundet flere eksem- 
plarer af netop denne mønttype i Danmark, men det bemærkelsesværdige 
er først og fremmest selve fundspredningen. Den findes nemlig i betyde- 
ligt antal indenfor både det jyske og det sjællandske landsdelsmønt-
system – dog mest i det jyske. Derimod havde den ikke udbredelse i det 
skånske system. Her er der f.eks. kun fundet ét eneste eksemplar nogen-
sinde, og det er på Bornholm. Det var i 1957 på borgen Lilleborg, der 
er et atypisk fundkompleks i forhold til de almindelige møntforhold på 
Bornholm.53 Den store udbredelse har betydet, at mønten lidt overdrevet 
kaldes for Valdemar Sejrs rigsmønt, selvom den ’kun’ cirkulerede vest for 
Øresund. Det er dog i sig selv imponerende og anderledes i forhold til 
periodens mange andre mønttyper.54 

Inden for mønttypen er der et meget stort antal varianter med 
mange bitegn i form af kugler, halvmåner m.v. (fig. 5.39). Bitegnene er 
bevidste markeringer, men systemet bag dem er endnu ikke gennem-
skuet. Det må dog formodes, at det handler om, at personer involveret i 
møntvæsenet havde brug for at kunne skelne forskellige udmøntninger 
og/eller udmøntningssteder fra hinanden. Yderligere studier af stempler 
og funddistribution vil formentlig kunne gøre os klogere på denne højst 
interessante mønttype.

Den særlige mønttype var en del af reformerne i 1230’erne, og målet 
var formentlig ud over stabilisering også at ensarte møntvæsenet i riget 
med central eller decentral produktion af ens mønter. Ensartet mønt vil 
også have en stabiliserende effekt f.eks. på grund af et større brugsom-
råde. Valdemar Sejrs øvrige mønters kronologi er ikke tilstrækkelig vel-
belyst, og der mangler også andre nyere komparative studier, før betyd-
ningen af Hbg. 42b i møntvæsenet mere præcist kan fastslås. 
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Men umiddelbart tyder både den mønttypes og de andre typers fund-
antal og fundfordeling på, at Hbg. 42b opnåede en dominerende plads i 
1230’erne. Hvis vi antager, at de meget få skattefund fra 1240-50’erne blot 
i en eller anden udstrækning er repræsentative for møntomløbet, så har 
typen også spillet en nævneværdig rolle et stykke ind i 1250’erne.55

De omfattende reformer, som tilsyneladende var en succes i op mod 
20 år kom ikke ud af det blå. Det bedste bud er, at de var inspirerede af 
det siden 1180 stabile engelske møntvæsen via den dansk-engelske mønt-
mester Nicholas af Saint Albans. Han var antagelig den vigtigste møntme-
ster/møntsagkyndige under Valdemar Sejr gennem 30 år med betydeligt 
ansvar. Han var engelsk, kendte engelske møntforhold og havde erfaring 
fra metalarbejde, da hans far var en betydelig engelsk guldsmed. Efter 
mange år i dansk tjeneste – og vel efter gennemførelsen af de danske 
møntreformer – vendte han omkring år 1237 tilbage til England. Han 
købte i 1237 et embede som møntmester i det meget betydelige engelske 
hovedmøntsted i London, hvor han ligesom i Danmark styrede mønt-
stemplerne og antageligt forpagtede hele eller dele af produktionen.56

Omvekslinger og møntforringelser i en magtpolitisk urostid
Endnu i 1252 lyder det sådan her i en aftale mellem kongemagten (Abel) 
og biskop Esger af Ribe, at biskoppen ”til Erstatning for Møntretten skal 
oppebære 18 Penninge aarlig af hver Plov i Vardesyssel, Almindsyssel og 
Hardsyssel. Og af Varde og Lemvig skal han hvert Aar have en bestemt 
Sum ligesom tidligere. Men Retten skal forbeholdes os, medmindre vi 
maatte forny vor Mønt. Fremdeles overlader vi til den nævnte Herr Esger 
paa Grund af hans indsats og tro Tjeneste af vore Plovpenge i de nævnte 
Sysler hvert Aar 50 Mark Penge.”57

Plovskatten som afløsning for de tvungne møntomvekslinger findes 
således fortsat i starten af 1250’erne. Stabilitetsfaktoren fremgår direkte, 
da aftalen kun gælder, hvis kongen ikke fornyer – altså forringer – mønt-
en. I forlængelse deraf betød aftalen også, at biskoppen var sikret ind-
tægt uanset udviklingen – enten via plovskatten eller ved igen at få del i 
møntretten og dermed møntindtægterne, hvis møntpolitikken ændres til 
igen at være præget af omvekslinger.

De få skattefund fra første halvdel af 1250’erne med betydeligt ind-
slag af mønter fra ca. 1234-1250 tyder også på, at systemet med møntom-
vekslinger ikke var i brug. Det ændrer sig senere i 1250’erne, men vi ved 
ikke præcist hvornår, hvorfor eller hvordan det foregik, da møntpolitikken 
ændrede sig til tvungne møntomvekslinger kombineret med forringelser 
af sølvindholdet i anden halvdel af 1250’erne. 

FIG. 5.39
Eksemplarer af Hbg. 42b 
med forskell ige bitegn
Bitegnenes betydning er endnu 
ikke fuldt erkendt – og det er 
også omdiskuteret, hvad forsi-
demotivet er. Er det bogstaver, 
tal eller tegninger? Kan det være 
Valdemars forbogstav eller må-
ske II for Valdemar den Anden? 
Det stemmer ikke godt overens 
med brugen af bogstaver – og 
angivelsen II for anden hører 
antagelig senere tider til. Er det 
møntstempler eller en repræ-
sentation af landsdelene, som 
nu skal have en fælles mønt?
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A N N O  

D O M I N I - M Ø N T E N

F A K TA

Ændringerne af møntvæsenet tog formentlig fart omkring 1234, hvilket indikeres 

af kongens overtagelse af kontrollen med Ribemønten det år. Der er også en 

helt særlig dansk mønt, der muligvis knytter sig til møntreformen. Anno Domi-

ni-mønten er den eneste danske mønt med årstalsangivelse før slutningen af 

1400-tallet, og den er også særlig på europæisk plan, hvor de tidligste mønter 

med årstal ellers er fra slutningen af 1300-tallet (fig. 5.40). Årstalsangivelsen kan 

skyldes det helt særlige årstal 1234, der med romertal ser mindst lige så opsigts-

vækkende ud: MCCXXXIIII. Det ses på møntens bagside, mens forsideindskriften 

er ANNO DOMINI. 

Årstallet havde også været opsigtsvækkende i resten af Europa, hvor man dog 

ikke fandt på at udnytte det på mønter. Således kan den særlige mønt og dens 

årstal måske anses for (også) at markere de omfattende møntreformer.

Motivet med både en kongekrone og en bispehue kan tale imod det, da kongen 

netop overtog kontrollen med i hvert fald Ribemønten. På den anden side kan 

motivet, der illustrerer monetært samarbejde mellem kirke og kongemagten, ses 

som et stabilitetsudtryk understøttende reformen.

Antallet af fund af denne mønt er formentlig under ti og antallet af kendte eksem-

plarer er nok under 20. Det er lave tal, og der er forskellige bud på, om mønten 

er produceret i Ribe eller Roskilde eller begge steder.58 

De formentlig under 10 kendte fund tyder på, at mønten ikke blev meget ud-

bredt, og man kunne således tro, at den især har tjent som markering i særlige 

miljøer. Derimod taler omfanget af produktionen, der ikke tyder på en mønt i 

begrænset oplag. 

Stempelundersøgelse af fem eksemplarer i Nationalmuseet har identificeret ni 

forskellige for- og bagsidestempler ud af ti mulige. Det lave antal mønter og sto-

re antal stempler gør det umuligt med nogen som helst sikkerhed at beregne det 

oprindelige antal anvendte stempler og dermed at kunne sige noget relativt om 

produktionens størrelse. Samtidig må vi regne med, at når der findes flere end 

blot nogle få stempelsæt, som i øvrigt er meget forskellige, så er der ikke tale om 

en lille særproduktion, men nok om produktion af mindst tusindvis og formentlig 

titusindvis af mønter.

FIG. 5.40
ANNO DOMINI
Den første europæiske mønt med 
årstal er denne danske mønttype fra 
1234 under Valdemar Sejr. Her ses 
både to eksemplarer fra Den kgl. 
Mønt- og Medaillsamling samt en 
tegning af mønten fra et 1800-tals 
katalog udarbejdet sammesteds.

K A P I T E L  5  —  F R A  M A S S E R  A F  P E N N I N G E  T I L  M Ø N T V Æ S E N E T S  S A M M E N B R U D 3 1 7



Overordnet kan man formode, at tidens udvikling med blandt andet kam-
pe mellem kongemagten og kirken har spillet en betydelig rolle på grund 
af mindre grad af samarbejde og stabilitet samt øgede omkostninger.

I det skriftlige kildemateriale stopper plovskatten med at optræde 
som møntafløsningsskat i 1250’erne, og den dukker ikke op igen i perio-
den frem til 1280’erne eller senere.59 Møntforholdene i Ribe blev også rul-
let tilbage, således at biskoppen igen havde indtægter direkte fra mønt-
produktionen i Ribe. Hvornår det skete er uklart, men det var nok absolut 
senest i 1273, for da omtales i forbindelse med møntmester Henriks død 
”det Beløb [...] som var lovet den udvalgte Herr Biskop af hans Mønt”60.  
I 1280 var møntvekslingssystemet for alvor igen ved at være oppe at køre 
med hyppige omvekslinger og rimelig vide rammer for også biskopper-
nes mulighed for at profitere på udnyttelse af møntsystemet. Det fremgår 
blandt andet af en aftale omkring Mønten i Ribe, som helt eliminerede 
aftalerne fra 1234 og 1252. Erik Klipping ”giver [...] den ærværdige Fader, 
vor elskede Ven, Herr Tyge, Biskop af Ribe, fuld Myndighed til at raade 
over og udmønte efter Forgodtbefindende den Del, som han har  
af Mønten i Ribe, paa samme Maade som hans Forgængere vides fra 
gammel Tid at have udmøntet den og raadet over den.”61

Skattefundene og mønttyperne viser også den ændrede møntpolitik 
fra anden halvdel af 1250’erne. Meget markant er den bevidste og nok 
nærmest kontinuerlige sænkning af sølvindholdet i periodens danske 
mønter. Det skriftlige materiale angiver et kursfald på ca. 20% fra 1266  
til 1282, og det stemmer tilsyneladende nogenlunde med de få foretag-
ne lødighedsundersøgelser, at mønternes sølvindhold og dermed deres 
værdi faldt så kraftigt.62 Det gav sammen med de tvungne omvekslinger 
betydelige indtægter til kongemagten og de involverede gejstlige. 

FIG. 5.41
Ribe Domkirke
Allerede i midten af 1200-tal-
let var Ribe en gammel by. 
Den nuværende domkirke var 
netop på den tid ved at være 
færdigbygget.
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Det var samtidig en finansiel udnyttelse af møntregalet til skade for 
mange andre, og en politik, der primært trak møntvæsenet i negativ  
retning i forhold til tillid, stabilitet og international betydning.

Internationalt var man da også opmærksom på udviklingen i Dan-
mark, da ingen ville risikere tab på grund af den faldende kurs. I forbind-
else med tiendeindsamling til korstogsfinansiering skrev paven i 1279 
til Erik Klipping, at man vil ”lade de Penge, som er og i den følgende Tid 
vil blive indsamlet i Dit Rige af den Tiende … indsmelte – eftersom den 
Mønt, der er gængs i de Egne, ved hyppig Skiften siges at miste sin Værdi” 
(fig. 5.42).63 Desuden var pavemagten ved indsamlingen opmærksom  
på at opretholde de indsamlede penges værdi ved midlertidige depo-
neringer o.lign. Med andre ord skulle aftaler indgås i mark sølv og ikke 
mark penge.64

Skattefundene fra sent i 1250’erne til omkring 1280 (og senere) viser 
genindførelsen af møntomvekslinger. Argumentationen er en kombination 
af tre forskellige forhold. For det første har skattefundene nu en væsentlig 
kortere sammensætning end tidligere – en såkaldt kort hale – de inde-
holder altså relativt færre ældre mønter.

Den anden del af argumentationen er, at skattefundene hver især er  
domineret af en eller ganske få mønttyper. Cirkeldiagrammerne fig. 5.43A-E  
viser typefordelingen på nogle af de største fund fra 1250-1280’erne.65   
Vi antager, at hver mønttype formentlig kun blev produceret i kort tid 
(i adskillige måneder eller blot i ét eller nogle få år) på ét møntsted, og 
hvert møntsted kunne eventuelt i samme tidsrum producere én eller  
flere typer især afhængig af en eventuel gejstlig andel.

Tredje del af argumentationen er antallet af mønttyper fra anden 
del af 1200-tallet, som er meget stort i forhold til periodens længde  
(fig. 5.44). Det store antal typer tyder på relativt hurtige typeskift i pro-
duktionen. Når det kombineres med, at blot én eller få typer dominerer 
skattefundene, så må forklaringen være jævnlige møntomvekslinger fra 
et tidspunkt i 1250’erne – og måske med størst frekvens i anden halvdel 
af 1250’erne og 1280’erne.

FIG. 5.42
Korstogstiende
Tiende var i middelalderen  
en afgift, der betaltes af verds-
lige mennesker som en slags 
kirkeskat. Ekstraordinær tiende 
kunne også indkræves, som når 
paven havde brug for finansie-
ring af de storstilede korstog 
til Det Hellige Land. Det kan 
næppe overraske, at paven ikke 
ønskede at modtage korstogs-
tiende i den underlødige dan-
ske mønt, men insisterede på at 
omsmelte de danske penninge 
og afregne i sølvværdien.
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FIG. 5.43C

V I B O R G  S T O R E  

S K T.  H A N S G A D E - S K AT T E N

Fordelingen af mønttyper af 600 

typebestemte danske penninge  

fra Erik Klippings regeringstid  

(1259-1286). Skatten er nedlagt  

ca. 1275-1285.

FIG. 5.43B

B J Æ V E R S K O V - 

S K AT T E N

Fordelingen af mønttyper af 2.260 

typebestemte danske penninge.  

85% af mønterne er fra Christoffer 

1.s regeringstid (1252-1259), mens 

de sidste 15% er fra dennes tre 

forgængere. Skatten er nedlagt  

ca. 1259.

FIG. 5.43A

Ø S T E R  H Æ S I N G E - 

S K AT T E N

Fordelingen af forskellige mønt-

typer af ca. 5.654 typebestemte 

danske penninge. Skatten er ned-

lagt ca. 1257-1259 mod slutningen 

af Christoffer 1.s regeringstid  

(1252-1259), og kun 23 af mønterne 

er fra tidligere konger.

Ca. 14 typer repræsenteret 
med under 10 mønter 
pr. type: 48 stk.

MB 50: 11 stk.

MB 93: 24/ stk.

MB 99: 27 stk.

MB 83: 54 stk.

MB 100: 70 stk.

MB 103: 110 stk.

MB 82: 280 stk.

MB 101: 280 stk.

MB 95: 1900 stk.

MB 96-97: 2850 stk.

Ca. 14 typer repræsenteret 
med under 10 mønter 
pr. type: 43 stk.

MB 207-208: 10 stk.

Ubestemte: 10 stk.

MB 188: 11 stk.

MB 199-201: 11 stk.

MB 179-181: 18 stk.

MB 204-206: 22 stk.

MB 198: 24 stk.

MB 202-203: 28 stk.

MB 190-191: 71 stk.

MB 240: 95 stk.

MB 192: 257 stk.

Ca. 27 typer repræsenteret 
med under 10 mønter 
pr. type: 61 stk.

Ca. 7 typer repræsenteret 
med 11-58 mønter
pr. type: 215 stk.

MB 39-41: 136 stk.

Hbg. 42b: 152 stk.

MB 86: 370 stk.

MB 82-85: 1326 stk.
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FIG. 5.43E

S K R I V E R G A D E - 

S K AT T E N

Fordelingen af mønttyper af 1.877  

typebestemte danske penninge.  

Skriver gadeskattens er atypisk og  

bærer præg af at være fra udkanten  

af riget, idet det er en ’blandingsskat’ 

med både danske og udenlandske 

mønter. Af de danske mønter er 88% fra 

Erik Klippings regeringstid (1259-1286). 

Skatten er nedlagt ca. 1280-1285.

FIG. 5.43D

V R E N D R U P  H E D E - 

S K AT T E N

Fordelingen af mønttyper af 431 

typebestemte danske penninge.  

Kun en mønt er ikke fra Erik Klip-

pings regeringstid (1259-1286). 

Skatten er nedlagt ca. 1275-1285.

Ca. 45 typer repræsenteret 
med under 10 mønter 
pr. type: 137 stk.

Ca. 16 typer repræsenteret 
med 10-54 mønter 
pr. type: 374 stk.

MB 130: 55 stk.

MB 196: 58 stk.

MB 214-220: 60 stk.

MB 182: 68 stk.

MB 222: 73 stk.

MB 122-124: 74 stk.

MB 125: 80 stk.

MB 115: 92 stk.

MB 119: 100 stk.

MB 114: 104 stk.

MB 131: 132 stk.

MB 111: 150 stk.

MB 117: 320 stk.

FIG. 5.44 

A N TA L  D A N S K E  M Ø N T T Y P E R 

P R .  Å R T I  1 2 4 1 - 1 2 8 9 6 6

Det relativt høje tal på 35 for 1241-1250 

indeholder kun syv mønttyper, som er 

tilskrevet Slesvig, Ribe og Nørrejylland, 

mens resten er fra Lund og Roskilde. Det 

skal nok blandt andet ses i lyset af den 

omtalte senere indførelse af møntafløs-

ningskat på Sjælland og især i Skåne.

80

70

60

50

10

0

40

30

20

Antal mønttyper

1280-12891270-12791260-12691250-12591241-1250

Ca. 10 typer repræsenteret 
med under 8 mønter 
pr. type: 22 stk.

MB 189: 57 stk.

MB 240: 142 stk.

MB 192-193: 210 stk.
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Det relativt høje antal skattefund på 35 for 1241-1250 indeholder kun syv 
mønttyper, som er tilskrevet Slesvig, Ribe og Nørrejylland, mens resten er 
fra Lund og Roskilde. Det skal nok blandt andet ses i lyset af den omtalte 
senere indførelse af møntafløsningsskat på Sjælland og især i Skåne.

Det er endnu vanskeligt at fremsætte præcise fortolkninger om de 
forskellige ændringer i møntvæsenet. Antallet af skattefund er ikke im-
ponerende og deres geografiske repræsentation ringe, samtidig med at 
dateringen af såvel skatte som mønttyper som nævnt kun er omtrentlige. 
Vi ved således ikke, hvor hyppige omvekslingerne var, og det ændrede sig 
utvivlsomt over tid. Hvis typeopdelingerne og tiårsdateringerne holder 
blot nogenlunde, så ser det ud til, at omvekslingerne intensiveres markant 
fra årene omkring 1280. Derfra var de nok typisk årlige. Årlige omveks-
linger indikeres af omtaler i skriftligt kildemateriale fra 1284, 1293 og 1304. 
Omvekslingerne kan også (til tider) have været årlige i 1250-70’erne, men 
frekvensen var tilsyneladende generelt lavere end i 1280’erne, hvor den 
finansielle udnyttelse af møntvæsenet tog yderligere til.

Monetarisering – en stigende anvendelse af mønter
Der er ikke tvivl om, at mønter i anden halvdel af 1200-tallet var et kendt 
og benyttet fænomen – i hvert fald i byer og på større markeder. Spørgs-
målene er i højere grad, hvordan møntøkonomien udviklede sig kvantita-
tivt, i geografisk perspektiv og i forhold til naturaløkonomien. Det er ikke 
lette spørgsmål, som der kan gives entydige svar på, men samtidig er vi 
langtfra på bar bund.

Der er ikke bevaret regnskabstal for datidens møntproduktion, og 
der findes endnu ikke stempelstudier, så det er vanskeligt at sige noget 
præcist eller kvalificeret relativt om samtidens møntproduktion (antal 
mønter). Hvis antallet af typer og møntsteder bruges som indikation, så 
tyder det på en blot nogenlunde jævn, formodentlig stigende, og ikke 
ubetydelig møntproduktion frem til ca. 1280, hvor omvekslingsfrekvensen 
og produktionen steg markant. I lyset af møntforringelserne fra 1250’erne 
til omkring 1280, så er det ikke sikkert, at værdien af den årlige produk-
tion steg gennem perioden, selvom antallet af mønter muligvis steg. En 
stigende møntproduktion er umiddelbart forenelig med den økonomiske 
udvikling, der var som nævnt i vækst til omkring 1350.

En stigende brug af mønter er også forenelig med ovenstående. Som 
nævnt var det store Skånemarked en monetariseringsfaktor med handel  
i alle niveauer (fig. 5.45). Markedet havde i anden halvdel af 1200-tallet 
udviklet sig til et meget stort internationalt varemarked for saltede sild, 
tekstiler, øl, vin, jern, stål, kobber, korn, mel, brød, klipfisk, heste, voks, 
humle, hamp, linned, svovl, skibsankre, gryder, træ, nødder, smør, ost, fedt, 
huder, laks, tran, talg og malt, og mange af varerne blev utvivlsomt købt 
med penge. Markedet var et vigtigt mødested for købmænd i Nordeuropa, 
og den livlige markedsstemning og markedets omfang indikeres for ek-
sempel af, at der alene fra Rostock i året 1267 blev sejlet 40 prostituerede 
til markedet67, hvor de formentlig mod ’tjenesteydelser’ modtog mønter.

Udviklingen i møntbrugens kvantitet kan belyses af møntfund, pri-
mært enkeltfundene (fig. 5.47 og 5.48). Figur 5.47 fokuserer på enkeltfund 
primært fra rurale områder. Datamaterialet er ikke stort, men udviser 
alligevel en tendens med kraftig stigning i antallet af mønter produceret 
i 1280’erne, mens 1270’erne repræsenterer et lavpunkt, når der ses bort 
fra Bornholm. Selvom antallet af mønter kan forekomme lavt, så skal man 
være opmærksom på, at det nationale snit kun dækker to års registrerin-
ger, og det fynske snit kun ca. 20 år. Der bliver som nævnt fundet mange  
mønter fra denne periode, og det indikerer overordnet set en større an-
vendelse og eventuel udbredelse af mønter i forhold til tidligere perioder 
samtidig med, at der endnu ikke kan siges at findes mønter overalt og 
ved alle lejligheder, hvor der har været mennesker. Stigningen er dog til 
stede, og det handler især om antallet af mønter, mens stigningen målt 
i værdi er noget andet. Tidligere tiders mønter havde typisk en højere 
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(1100-1200-tallet) eller endog meget højere (1000-tallet) værdi/sølvind-
hold. På den anden side er antallet af enkeltfund, ikke mindst rurale enkelt-
fund, generelt ganske lavt før midten af 1200-tallet. Der er f.eks. blot ca. 
117 enkeltfund af danske mønter fra Svend Estridsens lange regeringstid 
fra 1047-1074, hvortil der dog skal tillægges et ukendt antal enkeltfund af 
udenlandske mønter. De mønter indeholder mere sølv end 1200-tallets, 
men når der ses på antal mønter, så er der f.eks. knap 100 mønter fra Abels 
korte regeringstid fra 1250-1252.68 Fra 1100-tallet, især første halvdel, er 
der national set meget få enkeltfund. Fra Valdemar Sejrs lange regerings-
tid fra 1202-1241 er tallene heller ikke store sammenlignet med tiden efter 
1241, som det fremgår af diagrammet.

Af 11 Valdemar Sejr-mønter fundet på Bornholm er mindst otte fra 
kirker, mens der næsten ingen enkeltfundne mønter er fra Bornholm fra 
ca. 1100-1241. På Bornholm var der stort set ikke foregået nogen mone-
tarisering før midten af 1200-tallet. Det var en ø i rigets udkant, og det 
er et eksempel på de betydelige regionale forskelle i møntøkonomiens 
udvikling. Øens udvikling i den samme periode med betydelig økonomisk 
vækst, f.eks. afspejlet i intensivt kirkebyggeri, er desuden et eksempel på, 
at områder totalt domineret af naturaløkonomi ikke kan karakteriseres 
som tilbagestående eller som lavvækstområder (fig. 5.46).69

FIG. 5.46
Skt. Anna kapel, Bornholm
Kapellet (til højre på billedet) blev 
opført i 1200-tallet som kystkapel 
for de mange bornholmske og 
tyske fiskere, som i middelalderen 
drev sildefangst omkring Bornholm. 
Byggeriet kan ses som et resultat 
af den økonomiske vækst på Born-
holm i anden halvdel af århundre-
det. Kapellet er viet til Skt. Anna, 
der er jomfru Marias moder. I dag 
ligger kapellet som en kirkeruin tæt 
ved Gudhjem Kirke på Bornholm, 
men på dette billede fra 1890'erne 
ses de to kirker endnu side om side.

FIG. 5.45 
Sildene og Skånemarkedet
Det var de mange sild i Øresund, 
der var grundlaget for det store 
Skånemarked, og som derved var 
en drivkraft for monetariseringen 
af handelen i hele regionen. Her 
ses en fiskehandel på et træsnit  
fra 1500-tallet.
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FIG. 5.48 

K R O N O L O G I S K  F O R D E L I N G  

A F  E N K E LT F U N D  F R A  
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FIG. 5.47 

K R O N O L O G I S K  F O R D E L I N G  

A F  D A N S K E  M Ø N T E R  F R A 

1 2 0 2 - 1 2 8 9

  Nationalt (fund fra det nuværende 

Danmark, primært rurale detektorfund) 

registreret fra 1. jan. 2015 til og med  

31. dec. 2016, 

  Fyn (primært rurale detektorfund)  

registreret ca. 1995-2014, 

  Bornholmske enkeltfund, primært rurale 

detektorfund, totalregistreret frem til  

1. okt. 2015, fund fra kirker (16 stk.)  

og borgen Lilleborg udeladt.
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Antallet af tabte enkeltmønter er således højere i perioden fra 1241-1290 
end tidligere, og det er derfor rimeligt at sige, at mønter blev håndteret 
og dermed brugt oftere end tidligere (fig. 5.47 og 5.48). Antallet af mønt-
bårne transaktioner steg, eller med andre ord steg antallet af handler ud-
ført helt eller delvist i mønter. Måske blev mønter også brugt mere i andre 
sammenhænge f.eks. ved ofringer i kirker. Stigningen fra enten 1250’erne, 
1260’erne eller 1270’erne til 1280’erne er endvidere så markant, at den 
værdimæssigt overgår kursfaldet på grund af forringelserne af sølvind-
holdet, selvom de vurderes til at være 20-25% eller endnu højere.

Figur 5.48 viser den procentvise kronologiske fordeling af enkeltfund 
(8.051 fra det nuværende Danmark) registreret til og med 1994 samt 
1.354 fra Skåne, Halland og Blekinge. En stor del af materialet er ikke fra 
rurale kontekster f.eks. er 2.379 mønter fra middelalderbyen Tårnborg 
og 1.687 mønter er fra udgravninger andre steder end i kirker, primært 
i borge, byer o.lign. Det er derfor en anden og helt overordnet national 
udvikling i fundkvantiteten, der illustreres her. Figur 5.48 viser dog samme 
tendenser som figur 5.47 for perioden 1241-1290, hvor mønt brugen 
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også ses at være stigende. Her er stigningen dog relativt svagere, og 
det skal formentlig både ses på baggrund af det større antal mønter/
data samt forskellen i kontekster. Det kræver yderligere studier af især 
fundkontekster at verificere sidstnævnte forklaring, men den formodes at 
være korrekt. Hvilket er meget væsentligt, for det må i så fald betyde, at 
stigningen i møntbrug i de rurale kontekster var relativt kraftigere end i 
byerne i denne periode.

Generelt stigende tilstedeværelse og dermed tilgængelighed af 
mønter på landet kan også understøttes af det skriftlige kildemateriale. 
Der er imidlertid ofte det problem, at selvom noget kan ses værdisat, 
aftalt eller beregnet i mønt, så er det ikke sikkert, at transaktionen blev 
til noget og/eller konkret blev udført med fysisk håndtering af mønter. 
Sidstnævnte gælder f.eks. omkring landgildebetaling, der må siges at 
være blandt de væsentligste økonomiske transaktioner for store dele af 
landbefolkningen. 

Landgilden var den årlige jord- og bygningslejeafgift for fæste-
bonden, som kunne bestå af landbrugsprodukter f.eks. naturalier som 
korn, smør m.v. eller mønt. Gennem Danmarkshistorien blev den betalt 
på forskellig vis afhængig af lokale forhold og produkter, monetarise-
ringsgraden, skat- og afgiftspolitik osv. Den er en væsentlig indikator 
for forholdet mellem penge- og naturaløkonomi – og meget tyder på, at 
sidstnævnte økonomisystem var dominerende for landbrugsafgifter frem 
til landboreformerne i årtierne omkring år 1800. De måske sidste danske 
skattebetalinger i naturalier såsom smør forekom antagelig på Bornholm 
i midten af 1800-tallet.71

Landbefolkningens afgifter blev i 1200-tallet oftest beregnet i mønt og 
blev betalt i et ukendt forhold af mønter og naturalier. Udover stigningen i 
møntfund fra landet er der også på grund af det skriftlige materiale grund 
til at antage, at en væsentlig og nok også stigende – men nok ikke domine-
rende – andel af landgilden blev betalt i mønter. Det var både et spørgsmål 
om tilgængelighed af mønter, samt hvad jordejeren krævede. Sidstnævnte 
må have været påvirket af mønternes midlertidige købekraft, der fluktuerede  
på grund af landbrugsproduktionens umiddelbare udbytte og mønternes 
ujævne kursudvikling på grund af omvekslinger og forringelser. Mønter 
må imidlertid have været tilgængelig i et vist omfang for folk på landet, 
for tidendebetalinger synes flere steder typisk foretaget i mønter, og de 
såkaldte Peters Penge – en penning pr. husstand pr. år – må være betalt 
i mønt. Endvidere peger opstillingen af kirkebøsser i 1200-tallet og ind-
samlingen af en seksårig korstogstidende i 1270’erne, som indbragte over 
55.000 mark penge – mere end 13 millioner penninge, at almindelige folk 
på landet havde eller kunne skaffe i det mindste lidt mønter.72

Samtidig er det klart, at der i udstrakt grad var tale om en selvforsy-
ningsøkonomi på landet. Her var det handlen med overskudsproduktio-
nen imod penge eller naturalier, som sammen med eventuelt lønarbejde 
udgjorde de fleste transaktioner og samtidig muliggjorde erhvervelsen 
af mønter. Som nævnt var der formentlig meget store sæsonmæssige ud-
sving i den rurale møntbrug. Der var omkring høst, især Mikkelsdag den 
29. september, brug for masser af mønter til at facilitere løn- og termins-
betalinger samt købmændenes og andres køb af landbrugets overskuds-
produktion. Efteråret, hvor der også blev afholdt en del større markeder, 
var således nok perioden, hvor den rurale møntbrug og møntopsparing 
toppede. Ligeledes har der formentlig været betydelige regionale for- 
skelle i mønters tilgængelighed og møntbrugen, men der mangler stu-
dier af fundmaterialet til belysning af dette. Det må dog formodes ud 
fra fundene og især det skriftlige kildemateriale, at især Skåne med det 
store møntsted i Lund og Sjælland med det store møntsted i Roskilde har 
været blandt de mest monetariserede områder i riget, mens yderområder 
som f.eks. Bornholm og Blekinge nok har ligget i den anden ende.73

K A P I T E L  5  —  F R A  M A S S E R  A F  P E N N I N G E  T I L  M Ø N T V Æ S E N E T S  S A M M E N B R U D 3 2 5



Udviklingen fra 1280’erne til 1330'erne 
Perioden fra 1280’erne til møntproduktionens ophør vest for Øresund i 
formentlig første halvdel af 1330’erne efter kong Christoffer 2.s død i 1332 
er kendetegnet ved nærmest kontinuerlige forringelser af sølvindholdet 
og hyppige, gebyrbelagte og tvungne omvekslinger. Det var en katastrofal 
udvikling med kraftig reduktion af mønternes værdi – de var til sidst nær-
mest uden sølvindhold og med markant reduceret købekraft.

Udviklingen i sølvindholdet og kursen er tidligere omtalt. Ligeledes er 
det nævnt, at møntproduktionen i Lund ikke var udsat for samme udvikling, 
hvorfor penningen i den skånske landsdelsmønt var stabil i forhold til den 
vestdanske. Skelnen mellem skånsk og andre indenrigske mønter, til tider 
udspecificeret som jysk og sjællandsk mønt, ses i det skriftlige kildemateriale, 
hvor det fra 1280’erne og frem ofte betones, at der er tale om beløb i skånsk 
mønt, skånske penninge osv.74 Ingen skulle risikere misforståelser om noget 
så afgørende med betydelige økonomiske konsekvenser til følge.

Antallet af forskellige mønttyper når nye højder 1280-1330’erne, og 
typerne findes i meget store antal både i skatte og som enkeltfund. Det 
indikerer den hidtil største møntproduktion i riget målt på antal mønter og 
vægt. Nok også værdimæssigt – på trods af det meget lave sølv indhold. 
Desuden tyder det på ganske hyppige omvekslinger, formentlig årlige i en 
væsentlig del af perioden. Det var en gennemgående finansiel udnyttelse 
af møntvæsenet, som skulle skaffe penge til den efterhånden ustabile og 
underfinansierede kongemagt. Det var ifølge figur 5.49 måske ikke helt så 
galt i ca. 1300-1319 sammenlignet med før og efter, men for delingen af 
typer og antal fund er bundet op på de ikke alt for sikre årti-dateringer af 
mønttyperne. Mange typer henføres til 1320’erne ligesom mange skatte-
fund henføres til samme tidsrum. De to forhold hænger sammen, og 
muligheden for ringslutninger er stor, når typer daterer fund, og fund da-
terer typer. Samtidig skal det bemærkes i forhold til angivelserne omkring 
1330-1339, at dette tidsrum formentlig kun indeholder produktion vest 
for Øresund for langt under 10 år, nok kun 2-5 år, og samtidig inklu deres 
produktionen fra Mønten i Lund, der i et eller andet omfang producerede 
penninge helt frem til 1370’erne.

Periodens mange skattefund indeholder fortsat primært danske  
mønter. Deres sammensætning peger på et system med møntomvekslinger. 
Skattene har typisk en kort kronologisk hale, der er altså sjældent et be-
tydeligt indslag af markant ældre mønter i skattene. Samtidig er praktisk 
talt alle velbelyste skatte domineret af 1-4 mønttyper.  

FIG. 5.49  
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Periodens meget store mængde 

af forskellige mønttyper nåede et 

højdepunkt i perioden 1280-1330. 

Der er sandsynligvis tale om den 
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Danmark også hvad angår antallet 

af mønter, den samlede vægt samt 

den samlede værdi af de produce-
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Ofte udgør blot to typer mere end 50% af skattene. Der er faktisk kun fem 
undtagelser i forhold til reglen med 1-4 mønttypers dominans. Den ene er fra 
slutningen af 1200-tallet, mens resten antages deponeret ca. 1320-1335.  Det 
er 1) Trustrupgård II fra Djursland med 1.408 typeidentificerede mønter, hvoraf 
fire typer udgør ca. 49% (fig. 5.50), 2) en skat fra øen Hirsholm ved Frederiks-
havn med kun 48 mønter, hvoraf 22 mønter svarende til ca. 46% kan fordeles 
på 4 typer, 3) Ølst II-skatten fundet syd for Randers med 868 mønter, hvoraf 
fire typer udgør ca. 43%, samt 4) Langesø Skov-skatten fra Nordfyn med 1.963 
typeidentificerede, hvoraf fire typer udgør ca. 41% (fig. 5.51). De fire eksem-
pler med andele på mellem ca. 41 og 49% står overfor mere end 10 gange så 
mange skatte, der er domineret af 1-4 typer. Der er reelt kun et eneste fund af 
de langt over 50 brugbare skattefund, som peger i en helt anden retning. Det 
er Grarup-skatten fra Sønderjylland, der er fundet øst for Haderslev.

Grarup-skatten er fundet i 1863 i en lerkrukke. Dens 5.153 typebestemte 
danske mønter har en helt anden typefordeling end de andre skatte. I Gra-
rup-skatten udgør ingen type mere end 5%, og der er således mange typer 
og mange mønter i skatten (fig. 5.52). Dens atypiske sammensætning kan 
nok bedst forstås som en form for opsparingsskat opbygget over en længe-
re årrække, hvor der med jævne mellemrum er lagt et større antal mønter 
til skatten. En sådan opsparing giver i lyset af det faldende sølvindhold og 
eventuelle gebyrbelagte omvekslinger god mening rent økonomisk, hvis der 
var økonomisk råderum dertil, og man ikke følte sig alt for forpligtet til finan-
sielt at støtte kongemagten og andre, der tjente på møntpolitikken.

Der var tilsyneladende mange, der ikke fik alle deres mønter omveks-
let. For selvom de mange skatte er domineret af nogle få typer, så indehol-
der de samtidig en betydelige mængde andre typer, som ofte nok kun er 
lidt ældre end de mest fremherskede. Det tyder ubetinget på, at kontrollen 
med eller gennemførelsen af omvekslinger langtfra blev gennemført så 
konsekvent, som kongen bød. Formentlig har kongemagtens bud eller re-
præsentanter typisk ikke været tilstrækkeligt stærkt eller tilstedeværende til 
at opretholde omvekslingen af alle ældre mønter. Desuden er det rimeligt 
at tro, at også ældre mønter har været fuldt gangbare mellem folk i de fle-
ste tilfælde, mens det nok kun var ved officielle betalinger, at der reelt blev 
stillet krav om og udelukkende betalt med de nyeste mønter. Selvfølgelig 
har folk været villige til at modtage ældre mønter i private handler. Dels 
var det måske afgørende for handlens gennemførelse, og dels kunne de 
ældre mønter reelt være mere værd end de yngre på grund af de jævnligt 
forekommende forringelser af mønternes sølvindhold.

FIG. 5.50
Trustrupgråd II-skatten,  
Djursland
De 1.408 mønter blev fundet i 1929 i 
denne fragmenterede stentøjskande. 
Skatten nedlagdes i 1290’erne og er 
atypisk for perioden i kraft af dens 
relativt brede fordeling af mønttyper.

FIG. 5.51
Langsø Skov-skatten, Fyn
Denne malmgryde med låg af ler 
indeholdt Langesø Skov-skatten, 
som nedlagdes ca. 1325. Også denne 
skat har et atypisk bredt spektrum af 
mønttyper repræsenteret blandt sine 
1.963 mønter.

FIG. 5.52

F O R D E L I N G E N  

A F  M Ø N T T Y P E R  

I  G R A R U P - S K AT T E N

Skatten er nedlagt ca. 1330-

1335, men indeholder mønter,  

der går tilbage til 1200-tallet. 

Skatten er helt atypisk i kraft 

af dens jævne fordeling af 

de mange mønttyper, der er 

repræsenteret blandt de over 

5.000 mønter.76

Ca. 54 typer repræsenteret med 
under 10 mønter pr. type: 96 stk.

Ca. 33 typer repræsenteret med 
10-91 mønter pr. type: 1408 stk.

MB 516: 170 stk.

MB 625: 171 stk.

MB 608: 174 stk.

MB 618: 180 stk.

MB 484: 189 stk.

MB 630: 193 stk.

MB 520: 195 stk.

MB 514: 200 stk.

MB 632: 214 stk.

MB 329: 215 stk.

MB 407: 242 stk.

MB 606: 103 stk.

MB 631: 115 stk.

MB 509: 118 stk.

MB 518: 123 stk.

MB 513: 128 stk.

MB 515: 140 stk.

MB 615: 149 stk.

MB 523: 151 stk.

MB 622: 155 stk.

MB 519: 159 stk.

MB 623: 165 stk.
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FIG. 5.53

V O R R E - S K AT T E N ,  Ø S TJ Y L L A N D 

Skatten, der indeholdt hele 5.739 danske penninge, 

blev nedlagt i 1290’erne i en lerpotte. Her ses et lille 

udsnit af de mange mønter. Fotografiet fra fundstedet 

forestiller Fru gårdejer Niels Knudsen og de to findere, 

gårdens karl og sønnen Aage Knudsen. Avisudklippet 

stammer fra Aarhus Stiftstidende, 2. august 1930.
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Det betydelige indslag af andre mønttyper end de 1-4 mest fremherskende 
mønttyper ses f.eks. af figurerne 5.54 og 5.55. De viser typefordelingen i 
henholdsvis Trustrupgård II, hvor som nævnt de fire mest fremherskende 
typer ’kun’ udgør 49% og i Vorre-skatten (fig. 5.53) fundet nord for Aarhus. 

De to skatte fra Trustrupgård og Vorre illustrerer også et andet 
forhold i datidens møntvæsen og/eller i nutidens forståelse. De henføres 
begge til 1290’erne og er begge fra Østjylland. Med andre ord kunne de 
derfor forventes at have en nogenlunde ens sammensætning. Det er slet 
ikke tilfældet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der f.eks. kun 16 
mønttyper, der findes i begge fund, mens henholdsvis 44 og 31 typer 
kun findes i ét af fundene. Ses der på møntfordelingen på de fælles og 
ikke-fælles typer er forskellen endnu større, da de fælles typer kun udgør 
henholdsvis ca. 24 og 1,4 % af skattenes danske mønter. 

T Y P E F O R D E L I N G E N 
I  TO ØSTJYSKE SKATTEFUND TABEL 5.4

 TRUSTRUPGÅRD II  VORRE 
 MØNTER MØNTER

16 fælles typer 

MB 177 18 2

MB 245-246 18 2

MB 248 2 1

MB 251 1 1

MB 259 13 1

MB 260 8 1

MB 262 64 3

MB 265 4 1

MB 267-268 20 2

MB 273 2 10

MB 278 27 1

MB 279 37 3

MB 280 19 2

MB 282 67 2

MB 490 15 5

MB 495 25 43

Antal mønter 340 80

Antal typer ikke-fælles 44 31

Antal mønter i ikke-fælles typer 1068 5659

Der kan være en række forklaringer på den store forskel. Måske er det 
vores nutidige forståelse, altså primært vores typeopfattelse og især 
dateringerne af dem, som er fejlagtig. Forklaringen kan også være, at de 
to skatte er deponereret i hver sin ende af 1290’erne, og derfor ikke har 
et særlig stort antal typer til fælles. Formentlig er Trustrupgård II-skatten 
adskillige år ældre end Vorre-skatten, og det er måske hovedforklaringen.  
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FIG. 5.55

F O R D E L I N G E N  

A F  M Ø N T T Y P E R  

I  V O R R E - S K AT T E N 7 8

Det er bemærkelsesværdigt,  

at skatten indeholder nogle helt 

andre mønttyper end Trustrup-

gård II-skatten (fig. 5.54), på 

trods af, at de er stort set sam-

tidige og begge fra Djursland.

FIG. 5.54

F O R D E L I N G E N  A F  

M Ø N T T Y P E R  I  T R U S T R U P -

G Å R D  I I - S K AT T E N 7 7

Det er bemærkelsesværdigt,  

at skatten indeholder nogle helt 

andre mønttyper end Vorre- 

skatten (fig. 5.55), på trods af,  

at de er stort set samtidige og 

begge fra Djursland.

Ca. 34 typer repræsenteret 
med under 10 mønter 
pr. type: 98 stk.

Ca. 15 typer repræsenteret 
med 10-27 mønter 
pr. type: 275 stk.

MB 276: 35 stk.

MB 279: 37 stk.

MB 224: 40 stk.

MB 222: 47 stk.

MB 189: 58 stk.

MB 262: 64 stk.

MB 282: 67 stk.

MB 214: 134 stk.

MB 179-181: 144 stk.

MB 240: 163 stk.

MB 192: 246 stk.

Ca. 27 typer repræsenteret 
med under 10 mønter 
pr. type: 76 stk.

Ca. 12 typer repræsenteret 
med 10-91 mønter 
pr. type: 414 stk.

MB 333: 102 stk.

MB 171: 256 stk.

MB 439: 297 stk.

MB 428: 568 stk.

MB 433: 648 stk.

MB 463: 684 stk.

MB 431: 696 stk.

MB 430: 1945 stk.

Samtidig bygger den antagelse også på relative typedateringer. En  
tredje mulighed er, at de to skatte kan være dannet i to helt forskellige 
kontekster. En fjerde forklaring er forskelle i lokalområdernes møntfor-
syning og -omløb. Der er nok en tendens til at tro, at omløbet var relativt 
homogent og rimelig opblandet. Det var det næppe.79 Fundene tyder 
nemlig ikke derpå, og det vil også kræve en betydeligere møntbrug og 
højere cirkulationshastighed, end hvad der antages at være tilfældet 
før måske 1800-tallet. Endelig blev omvekslingspolitikken som nævnt 
langtfra fuldkommen gennemført, og der var måske (sjældent eller ofte) 
utilstrækkelige eller ujævne møntforsyninger fra forskellige møntsteder, 
der samtidig formentlig producerede forskellige typer med en begrænset 
omløbshastighed. Omsætningen fandt måske primært sted inden for få 
dage eller uger på bestemte steder f.eks. markeder. Selvom der kun er  
ca. 25 km mellem fundstederne for de to skatte, så indikerer de således, at 
der kunne være betydelige detalje-/typeforskelle i områdernes forsyning 
og omløb af mønter. Fremtidige studier af det enorme enkeltfundsmateri-
ale vil kunne bidrage til belysning af den type regionale og måske endda 
lokale forskelle.
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M Ø N T M E S T E R  S O M M E R S

E M B E D S F Ø R E L S E  I  1 2 9 3  

Efterhånden som det skriftlige kildemateriale bliver rigere, 

støder vi oftere på sager om enkeltpersoner, der kan belyse 

grundstrukturer i datidens møntvæsen. Bispesædet i Roskilde 

havde ret til at producere en tredjedel af de mønter, der skulle 

fremstilles i Roskilde. I 1293 ville Biskop Jens have den konge-

lige møntmester Sommer til at yde erstatning. Sommer havde 

nemlig effektivt besværliggjort den biskoppelige møntmesters 

arbejde og dermed reduceret det økonomiske udbytte til  

bispesædet. Ja, faktisk blev Sommer tilstået 15 dages frist  

”til at holde Roskildekirken skadesløs, da den dette Aar saa 

godt som fuldstændigt havde tabt sin Andel af Mønten.”  

Sommer var ifølge bispen skyldig i flere chikanerier:

”han havde foretaget [mønt-]Omvekslingen andetsteds end i 

Roskilde, nemlig i Slagelse og andre Steder.”

”Ligeledes vilde han ikke tillade, at den Herre Bispens Mønt-

mester indsmeltede Penninger, som tidligere var udmøntede i 

Roskilde.”

Da den biskoppelige møntmester ”mødte frem for at bestride 

Omkostningerne og handle, saaledes som det var Sædvane, med 

Hensyn til Omvekslingen paa Falster, fik han ikke Adgang dertil.”

Han havde ”i disse to Aar aldrig sagde noget om Mønten til  

Bispen førend tre Dage, inden Mønten skulle præges, og at 

han havde udmøntede Penninger andetsteds end i Roskilde, 

førend de var bleven” bekendtgjort på Landstinget. 

Sagen med møntmester Sommer indikerer hierarkiet i mønt-

produktionen, som var et kongeligt regale (rettighed). Det står 

klart, at de kongelige møntmestre var med til at formidle be-

skeder om inddragelser, omvekslinger, nye udmøntninger m.v. 

Det fortælles også, at f.eks. Falster var en del af den sjælland-

ske landsdelsmønt. Sagen vidner om biskoppens, og formentlig 

også kongemagtens og den kongelige møntmesters, ønske om 

at profitere mest muligt på i det mindste dele af møntpolitik-

ken. Frem til 1600-1700-tallet forsøgte kongemagten i Danmark 

jævnligt at profitere direkte på møntproduktionen.80 

FIG. 5.56
Delt møntret
Mønt formentlig fra 1290’ernes 
Roskilde. De to motiver sværd 
og nøgle henviser antagelig til 
den delte møntret mellem konge 
og biskop. Samarbejdet var  
dog ikke altid lige fredfyldt,  
som biskoppens klage over 
møntmester Sommer viser.
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Stigende monetarisering – på vej mod sammenbrud
Figur 5.57 viser den kronologiske udvikling i enkeltfundene. Fundmængden 
stiger markant, og langt mere end møntforringelserne kan forklare, så der må 
samlet set også have været en værdimæssig stigning. Et forbehold er de van-
skelige årtidateringer, et andet er det kraftige opsving i 1320’erne – og også i 
1330’erne, når produktionsophøret i starten af 1330’erne tages i betragtning. 
Tallene for 1320-1330’erne er imidlertid ekstraordinært høje, da det hører 
med til historien, at mønterne især fra de årtier på grund af konge magtens 
sammenbrud ikke blev inddraget/omvekslet i samme grad som tidligere 
tiders mønter. De fortsatte med at cirkulere – havde længere cirkulations-
tid – og dermed bliver de overrepræsenterede i figuren. På Bornholm – og 
sikkert også i resten af det skånske cirkulationsområde – ses en stigning fra 
1320’erne til 1330’erne, som er modsat udviklingen i riget vest for Øresund. 
Det skal forstås på baggrund af møntproduktionen i Lund, som fortsatte  
under den svenske konge Magnus Smek, der i 1332 købte det pantsatte  
Skåne for 34.000 mark sølv.81

Perioden 1280’erne til 1330’erne indebar et stort opsving i udbredelsen 
af mønter. Der findes mønter fra 1280-1330’erne på virkelig mange – for-
mentlig de allerfleste – lokaliteter fra perioden med et formodet aktivitets-
niveau blot lidt over den almindelige bondegård. Og der findes ofte mønter 
fra perioden på landet på steder, hvor der ikke umiddelbart haves kendskab 
til andet end ordinære gårde eller endog slet ingen former for bebyggelse 
eller aktiviteter udover landbrug. Det ser overordnet ud til at gælde over 
nærmest hele riget, når der tages forbehold for forskellige grader af metal-
detektoraktivitet og bevaringsforhold, der påvirker det møntmateriale, som 
er til rådighed for os i dag. Efterhånden er der desuden en betydelig mæng-
de lokaliteter med et stort antal – over 25, 50 eller endog 100 – mønter fra 
denne tid. Adskillige af disse fund er knyttet til byer, borge, markedspladser 
og klostre, men der er også andre typer lokaliteter. Flere må forklares  
som (nedlagte) landsbyer, og de findes spredt rundt omkring i riget. Det 
gælder f.eks. de nedlagte landsbyer Legerup og Vinderup mellem Holbæk 
og Roskilde, og f.eks. fund ”ved mange landsbyer på Kalundborg-egnen,  
Bjerge ved Svallerup, Raklev […] Langs Limfjorden er der også mange 
lokaliteter […] Nørholm, Mellemholm, Sønderholm, Frejlev, Oksholm, Øland, 
Nørre-Tranders […] Og da Lolland-Falsters Stiftsmuseum for en halv snes år 
siden iværksatte en detektorkampagne på markerne tæt ved de eksisterende 
middelalderlandsbyer, dukkede der faktisk på ganske kort tid mønter op 
alle steder: Majløkke, Gloslunde, Kappel, Gurreby, Utterslev, Fuglse, Landet, 
Halsted, Vesterborg, Vindeby (fig. 5.59).”82 

FIG. 5.57

K R O N O L O G I S K  F O R D E L I N G 

A F  D A N S K E  M Ø N T E R  

F R A  1 2 4 1 - 1 3 3 0 ’ E R N E 8 3

  Nationalt (fund fra det nuværende 

Danmark, primært rurale detektor-

fund), registreret fra 1. januar 2015  

til og med 31. december 2016. 

  Fyn (primært rurale detektorfund), 

registreret ca. 1995-2014.

  Bornholm (enkeltfund, primært rurale 

detektorfund), totalregistreret frem til 

31. oktober 2015. Fund fra kirker og 

borgen Lilleborg udeladt.
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MØNTER FRA VINNERUP

MØNTER FRA VINDEBY

M Ø N T E R  F R A  V I N N E R U P  

O G  V I N D E B Y  P Å  L O L L A N D

FIG. 5.58 OG 5.59 10 mønter fra den sjællandske middelalderlandsby Vinnerup og  

10 mønter fra Vindeby på Lolland. Alle mønter er fundet med metal-

detektor inden for den seneste årrække. Disse fund er med til at vise, 

at der formentlig har været mønter i enhver dansk middelalder - 

landsby fra slutningen af 1200-tallet.
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Moesgaard og Tornbjerg, fra hvem citatet stammer, udtalte sig om middel-
alderen mere generelt, men det er i forhold til 1280-1330’erne ganske ram-
mende, når de for 10 år siden på baggrund af undersøgelser i Køgeområdet 
og listen med landsbyer med mange mønter spåede: ”Og listen kunne fort-
sættes. Man får faktisk let det indtryk, at vi indtil nu kun har set toppen af is-
bjerget, og at det blot er et spørgsmål om tid, før dygtige detektorbrugere 
kan tegne et landkort med fund af middelaldermønter i hver en landsby.”84 
Udviklingen har fortsat på den måde og er bestemt ikke slut endnu. Det for 
så vidt unikke danske detektoreventyr fortsætter med at producere kildema-
teriale til praktisk talt hvert eneste danske sogns økonomiske historie. Med 
mange møntfund på gårde og i landsbyer kan fundene ikke blot forklares 
som mønter tabt ved organiseret markedshandel. Mængderne og det 
faktum, at mønterne findes nærmest overalt, må betyde større og betydelig 
udbredelse af mønter og dermed også mere udbredt brug af mønter.

Antallet af enkeltfund fra landet af mønter fra 1280-1330’erne skal 
tælles i titusindvis, og der må i perioden med hyppige omvekslinger være 
produceret mange millioner mønter i riget. Mængderne og den relativt 
lange periode på ca. 50 år har ingen paralleller i Danmarks middelalderlige 
mønthistorie – og er også usædvanlig i internationalt perspektiv! Perioden 
fra den sidste fjerdedel af 1200-tallet til midten af 1300-tallet var således 
tiden med den hidtil mest udbredte møntbrug i riget. Det var dermed også 
tiden, hvor naturaløkonomien på visse poster i størst omfang var afløst 
eller suppleret af møntøkonomien. Men det varede ikke ved, som vi skal se 
i de følgende to kapitler. Hvilket også betyder, at der formentlig ikke senere 
i middelalderen var en så udbredt tilstedeværelse og brug af mønter på 
landet som netop i disse 50+ år, selvom der ca. 1420-1440 og 1524-1528 
også blev produceret enorme mængder småmønt. Til afgørende skade for 
forskningen registreres enkeltfund af småmønter yngre end 1536 desværre 
ikke i Danmark. Så det er uklart, hvor store fundmængderne er, og hvordan 
de kronologisk er fordelt. Muligvis var det først fra 1620’erne med relativt 
kontinuerlige, store udmøntninger af småmønt, at mønter igen blev lige så 
udbredte på landet som i 1280-1330’erne – måske var det først i slutningen 
af 1700-tallet, da der fra 1771-1785 i Danmark-Norge blev produceret mere 
end 55 millioner ½- og især 1-skillinger i kobber.

De skriftlige kilder understøtter møntfundenes indikation om mere ud-
bredt rural møntbrug. Det gælder f.eks., når der ses på den vigtige landgilde-
afgift, som betaltes af et stigende antal personer, da tiden er karakteriseret 
ved betydelig overgang fra selveje til fæste. Landgilden var i årene omkring 
år 1300 ganske betydelig, og formentlig blev størstedelen af den betalt i 
mønt. Der var imidlertid store regionale og sociale forskelle. Fra 1200-tallet 
ændres rigets godssystemer med etableringen af brydesystemet. De store 
brydegårde var godskomplekser bestående af flere mindre godser, hvor bry-
degården var den centrale produktionsenhed. Den blev drevet med arbejds-
kraft fra de tilhørende gårde, der kun havde små eller ingen jorde. I Jylland 
– især Vestjylland – var andelen af enkeltliggende gårde og selveje relativt 
større end i størstedelen af det øvrige land. I de områder var naturaløkono-
mien antagelig dominerende ved landgildebetalinger til brydegårde, mens 
landgildebetaling er i mønt synes at være reglen omkring 1315 på Sjælland.

Skåne synes også kendetegnet ved betalinger i mønt. Det var antagelig 
landsdelen med mest udbredt møntbrug. Det indikerer det skriftlige kilde-
materiale, mens fundmaterialet fra Skåne – eller mangel på samme – ikke 
kan sammenlignes med resten af riget, hvor det er tilladt og udbredt at 
bruge metaldetektor. Skånemarkedet og tilstedeværelsen af den betydelige 
økonomiske og politiske magtfaktor i form af ærkebispesædet i Lund var 
betydningsfulde årsager til, at Skåne var blandt de mest udviklede dele af 
riget. Opretholdelsen af et rimeligt stabilt skånsk landsdelsmøntsystem uden 
mange forringelser af sølvindholdet skyldtes formentlig også hensynet til 
Skånemarkedet, hvor der skulle bruges (stabil) skånsk mønt, samt ærke-
bispesædets betydelige magt, der kunne afholde kongemagten fra at føre 
samme katastrofale møntpolitik der som i resten af riget. I lyset af det relativt 
stabile skånske møntsystem med betydelige produktion af rimelig kvalitet 

D E N A R  T I L  D A L E R3 3 4



på Mønten i Lund samt Skånemarkedet og landsdelens udviklede tilstand er 
det ikke overraskende, at det nok var rigets mest monetariserede område. 
Dernæst kom formentlig Sjælland, hvor der foruden det store møntsted i 
Roskilde også var stærke kongelige og gejstlige interesserer til stede.85

Sociale forhold eller rettere ejendomsforhold spillede imidlertid også 
ind på møntbrugen. Således havde bønder og andre landboer med beskedne 
eller ingen jordtilliggender få eller ingen naturalier at betale med. De måtte 
og kunne tilsyneladende skaffe sig mønter til afgiftsbetalinger ved at tage 
lønnet arbejde på større gårde f.eks. brydegårde. Det var formentlig også 
tilfældet tidligere i 1200-tallet, men det blev mere udbredt nu på grund af  
a) det ændrede godssystem, b) at trællestanden forsvandt i løbet af 1200- 
tallet og c) den mere udbredte møntøkonomi. Sidstnævnte vekselvirkede 
synergi mæssigt med udbredelsen af lønarbejde. Det var med andre ord be-
fordrende for udvikling af møntøkonomien, at der i stigende grad udviklede 
sig systemer for lønarbejde. Endvidere betyder det, at møntøkonomien i år - 
tierne omkring år 1300 udgjorde et vigtigt grundelement i livet på landet, hvor 
de fleste mennesker boede og levede (fig. 5.60). Det hænger godt sammen 
med de ufatteligt mange rurale enkeltfund af mønter fra 1280-1330’erne.

Den tiltagende møntbrug hænger nøje sammen med den monetære 
politik på den måde, at monetariseringen blev muliggjort af tidens enorme  
møntproduktion, der steg på grund af de hyppige omvekslinger og for - 
ring elser. Kongemagtens finansielle udnyttelse af møntregalet førte således 
til en stigning i møntbrugen. Tidens monetarisering af samfundet var så-
ledes ikke en bevidst politik, men et biprodukt af den førte møntpolitik, 
som ikke handlede om at skabe stabile møntforhold m.v. Der var tale om 
en politik, der finansielt skulle støtte kongemagten, og det handlede ikke 
om vel overvejet udbygning af monetær infrastruktur.

FIG. 5.60
Middelalderligt landbrug
Landbruget var middelalderen 
igennem levegrundlaget for langt 
størstedelen af den danske be-
folkning. I løbet af 1200-tallet ske-
te der store forandringer i måden, 
hvorpå landbruget blev drevet, 
hvilket skete sideløbende med, at 
møntøkonomien udbredtes i stort 
set alle befolkningslag. Her ses 
en langt senere gengivelse af en 
af tidens nyskabelser, muldfjælds-
ploven, der fik stor betydning for 
selve agerbruget.
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F A L S K M Ø N T N E R N E 

P Å  H J E L M

F A K TA

Kongemagten var i krise efter mordet på Erik Klipping i Finderup 

Lade 1286, og det ramte også pengevæsenet. Efter mordet blev 

en gruppe højtstående danskere, bl.a. Marsk Stig, dømt fredlø-

se. De kom til at stå under beskyttelse af den norske konge, Erik 

’Præstehader’, som fra 1289 stod i spidsen for en flåde, der hær-

gede og plyndrede i danske farvande og kystbyer. I 1290 tog de 

fredløse den lille ø Hjelm i Kattegat i besiddelse, og de befæstede 

den med hele tre borge.

Både de skriftlige kilder og arkæologiske fund på Hjelm fortæller 

om de fredløses betydelige produktion af falske mønter på Hjelm. 

Der er fundet mere end 2.000 blanketter, mere end 350 mønter, 

barrer og produktionsaffald. Derudover er det fundet flere værk-

steder og et (falskmøntner-)stempel. Formålet med falskmøntneriet 

var selvsagt både nem profit og svækkelse af den danske konge-

magt, da underminering af møntøkonomien vil have betydning for 

rigets handel, mønternes værdi og tilliden dertil samt f.eks. konge-

magtens indtægter i form af afgifter og egen møntproduk tion. 

Igangværende studier af Hjelmmønternes udbredelse tyder på, at 

de nåede langt ud i riget i et betydeligt omfang. Det understøtter 

enkelte skriftlige indikationer af, at falskmøntnernes produktion 

reelt negativt påvirkede det i forvejen pressede møntvæsen.

Mønterne fra Hjelm ligner i motiv og teknik i høj grad samtidens 

ægte mønter. Der var tale om rene kobbermønter, men da de 

ægte kun indeholdt lidt sølv kunne de falske tilsyneladende pas-

sere i omsætningen. Kobberet til de falske mønter kom formentlig 

fra plyndringstogter langs kysterne. Skriftlige kilder fortæller, at 

de fredløse havde bortført nogle kongelige møntmestre til øen 

og tvunget dem til falskmøntneriet. Selvom store dele af mønt-

fremstillingen var lavteknisk, så krævede enkelte elementer særlig 

erfaring f.eks. stempelskæringen. Kvaliteten af de falske mønter 

er, når der ses bort fra det manglende sølv, så god, at det må 

formodes, at professionelle møntarbejdere har været involveret.

I 1295 blev der sluttet våbenstilstand mellem den danske og norske 

konge, og en del af aftalen var, at falskmøntneriet skulle stoppe. 

Siden brød striden ud igen, og for Hjelms vedkommende stoppede 

den først, da den danske konge i 1306 erobrede øen og nedbrænd-

te borgene. Det antages imidlertid, at falskmøntneriet stoppede 

omkring 1295. Næsten alle mønter fundet på Hjelm knytter sig til 

mønttyper, der regnes for produceret i perioden 1290-1295.86

FIG. 5.62
Hjelm på falskmøntnernes tid
På tegningen er hele øen rekonstrueret 
med de tre datidige befæstede anlæg. 
Der er fundet store mængder levn fra 
møntprægning uden for befæstninger-
ne, og der synes at have været ikke fær-
re end tre møntsmedjer på den lille ø.

FIG. 5.61
Falskmøntnerudstyr
Falske mønter, skrot, barrer 
og blanketter fra udgravnin-
gen af falskmøntnerværkste-
det på Hjelm.
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Sammenbruddet87

Vi ved ikke præcist, hvornår møntstederne vest for Øresund stoppede 
produktionen som følge af kongemagtens sammenbrud, der er symboli-
seret ved Christoffer 2.s død den 2. august 1332 (fig. 5.63). Umiddelbart 
tyder mønter, møntfund og skriftlige kilder på, at der ikke gik særligt læn-
ge, højest nogle få år. Sammenbruddet og tidens katastrofale monetære 
politik hænger sammen. Begge dele var en følge af udviklingen i konge-
magtens økonomiske grundlag, hvis indtægter efterhånden blev mere 
og mere utilstrækkelige i forhold til udgifterne. Den finansielle udnyttelse 
af møntvæsenet samt den løbende pantsætning af riget var midlertidige 
løsningsforsøg på den generelt uholdbare situation.

De formentlig markant stigende udgifter for kongemagten var især af 
militær karakter. Under Erik Menved (1286-1319) foregik der omfattende 
borgbyggeri, og der var mange andre oprustnings- eller decideret krigs-
relaterede udgifter f.eks. brug af udenlandske tropper i forhold til demon-
stration eller opretholdelsen af magt både udenfor rigets grænser, især i 
det sydlige Østersøområde, og indenfor rigets grænser, hvor der til tider 
var utilfredshed og oprør. Eksempelvis blev Erik Menveds regeringstid 
indledt med mordet på hans far kong Erik Klipping i Finderup Lade i 1286.

Kongemagtens indtægter faldt frem til sammenbruddet, selvom 
der overordnet var en positiv samfundsøkonomisk udvikling. Det var 
en kombination af forskellige forhold. Ændringer af diverse bøder og 
skatter samt større udbredelse af fæste (med landgildebetaling til herre-
manden) fremfor selveje blandt bønder betød færre direkte indtægter til 
kongemagten. Det samme gjorde et fald i indtægterne fra afgifter som 
f.eks. told på grund af et opsving i udstedelsen af forskellige privilegier 
f.eks. toldfrihed til bestemte byer og markeder. Desuden afstod konge-
magten i perioden også en del krongods (dels kongemagtens, dels 
kongeslægtens ejendomme). De faldende indtægter betød nærmest 
kontinuerlig mangel på kapital, da udgifterne ingenlunde var faldende. 
Der var forskellige finansieringsmuligheder. Der blev optaget lån og 
udskrevet ekstraskatter, og møntvæsenet blev som pointeret udnyttet 
både ved tvangsvekslinger og møntforringelser. Det var imidlertid ikke 
nok. Det var midlertidige løsninger.

FIG. 5.63
Christof fer 2.s  
gravmæle, Sorø
Den 2. august 1332 døde  
Christoffer 2. og efterlod sig  
et rige i total opløsning. Der 
skulle gå otte år før Danmark 
igen fik sin egen konge i Valde- 
mar Atterdag. Tegningen fore-
stiller Christoffers og dronning 
Eufemias bronzegravmæle i 
Sorø Klosterkirke.
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Det samme var pantsætningerne, som nok var det vigtigste skridt på ve-
jen mod sammenbruddet. Allerede under Erik Klipping var der i 1260’erne 
foretaget enkelte pantsætninger, men under Erik Menved blev det et 
jævnligt anvendt økonomisk redskab, især i 1290’erne og omkring 1310. 
Det drejede sig imidlertid i de tilfælde især om pantsætning af mindre 
områder, som også blev indløst igen. Anderledes alvorligt blev det i mid-
ten af 1310’erne, hvor flere års fatal misvækst betød hungersnød. Samti-
dig blev der ført en omkostningsfuld krig mod Brandenburg. Den kritiske 
situation betød en bølge af pantsættelser af større samlede områder 
f.eks. herreder eller endnu større områder. Da Erik Menved døde i 1319 
var Skåne inklusiv Bornholm, Fyn og en række, især jyske, borge pantsat. 
Pantesummen var omkring 30.000 mark sølv i 1319, men det blev værre. 
I 1319 havde de to holstenske grever Gerhard 3. og Johan 2. primært Fyn 
i pant, men i 1332 sad de på praktisk talt hele riget, og summen antages 
da at have været omkring 100.000 mark sølv for Nørrejylland og Fyn og 
100.000 mark sølv for Sjælland og Skåne.

Med den betydelige pantsætning i 1310’erne var kongemagtens  
økonomiske og dermed magtmæssige fundament i opløsning. I midten  
af 1320’erne tog det yderligere fart på grund af de holstenske grever, 
der fik etableret et oprør mod Christoffer 2. De holstenske grever havde 
allieret sig med to af rigets mest magtfulde mænd, drost Niels Olufsen og 
marsk Ludvig Albertsen, der i 1319 var blandt de betydeligste panthavere 
(bl.a. af Skåne siden 1318) og som omkring 1325 havde betydelig økono-
miske fordringer på kongemagten. I 1326 besejrede oprørerne Christoffer 
2., og de indsatte Valdemar 3. (hertug Valdemar Eriksen af Sønderjylland)  
på den danske trone (fig. 5.64). Han var 11 år, og han var under for-
mynderskab af sin morbror grev Gerhard 3. af Holsten.

Under Valdemar 3. blev marsk Ludvig Albertsen forlenet med blandt 
andet Mønten i Ribe, og han havde formentlig tidligere haft andel i Lun-
demønten. Kongemagtens kritiske stade betød således, at ikke kun konge 
og gejstlige modtog indtægter fra møntproduktionen. Møntregalet var 
kongens, men møntretten var qua dets provenu og den svage konge-
magt blevet en handelsvare i sig selv – eller noget man kunne tiltage sig 
uden at kongemagten kunne stå imod. Det var nyt, da der hidtil kun var 
et eksempel på en forlening af møntretten. Det var tilbage i 1286, hvor 
den sønderjyske hertug Valdemar fik ret til at stå for møntproduktionen 
i byen Slesvig inklusiv indtægterne. Hertugen kunne dog ikke bestem-
me udformningen, f.eks. lødigheden, af udmøntningerne. Den mægtige 
panthaver grev Johan 2. af Holsten kom også til at være involveret i mønt-
produktion under Valdemar 3. Han fik i 1328 fuldmagt til at slå mønt i 
Sakskøbing, og der blev formentlig sent i 1320’erne for ham i Sakskøbing 
produceret mønter med det holstenske nældeblad som motiv (fig. 5.66).88 

FIG. 5.64
Valdemar 3. ('den Unge')
Den unge hertug Valdemar blev 
indsat som dansk konge i 1326 af 
en kreds af stormænd med Val-
demars formynder, grev Gerhard 
3. af Holsten, i spidsen. Samtidig 
blev Constitutio Valdemariana 
vedtaget. Konstitutionen forbød at 
samme person kunne være hertug 
af Sønderjylland og dansk konge. 
Gerhard 3. afløste derfor Valdemar 
som hertug.

FIG. 5.65
Grev Gerhards segl
Seglet har tilhørt Gerhard 3. af Holsten 
(1292-1340), som i Danmark blev kaldt  
’Den kullede greve’, altså ’Den skaldede’.  
I Holsten, hvor man havde et mere positivt 
billede af greven, blev han kaldt Gerhard 
den Store.
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Nogenlunde samtidig blev der formentlig i Randers produceret mønter 
for hertug Albrecht 4. af Sachsen-Lauenburg, indtil han havde tjent 1.000 
mark sølv derpå.89 Om der var tale om et nyt, midlertidigt møntsted i 
Randers, eller et jævnligt producerende nørrejysk møntsted ved vi ikke. 
Ligeledes er der i det skriftlige kildemateriale fra omkring år 1330 omtaler, 
der kunne tyde på møntproduktion på Fyn – uden at vi ved, om det var 
noget ekstraordinært og ganske midlertidigt eller det modsatte.

Kongemagten i riget vaklede frem og tilbage, for i 1329 kom Christof-
fer 2. kortvarigt tilbage støttet af grev Johan 2. af Holsten, hvorefter grev 
Gerhard gav afkald på Valdemar 3.s kongetrone (fig. 5.65). Det blev imid-
lertid ikke til en ny stærk kongemagt fra 1329 under de umulige magt-  
og økonomiske forhold, der var domineret af panthaverne. I 1332 trak 
Christoffer sig tilbage fra riget og døde, ligesom sin ældste og kronede 
søn Erik, i 1332, hvorefter riget stod uden konge – og kongemagt.

Fra 1332-1340 regerede de holstenske grever landet. Riget var pant-
sat, kongemagten var brudt sammen og de oplagte tronfølgere var ikke 
til stede. Siden 1334 holdt de holstenske grever Christoffer 2.s næstældste 
søn Otto i fangenskab. Christoffer 2.s sidste, yngste og unge søn Valde-
mar, senere kong Valdemar Atterdag, var formentlig beskyttet og på 
nogenlunde fri fod hos det magtfulde tyske fyrstehus Wittelsbach.

FIG. 5.66
Mønt med saks?
Denne mønttype er muligvis 
produceret i Sakskøbing i 
slut ningen af 1320’erne eller 
starten af 1330’erne. Det er 
dog om diskuteret, om motivet 
faktisk skal forestille en saks, 
selvom det snildt kunne se 
sådan ud.
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Udviklingen fra 1340 til 1370’erne 
Kongemagtens store økonomiske udfordringer i de 50-70 år frem til sam-
menbruddet betød ikke dårlige økonomiske konjunkturer for resten af 
samfundet. Menig mand blev på sin vis først påvirket, når kongemagt ens 
finansielle problemer udmøntede sig i f.eks. ekstraskatter og møntforring-
elser. Den generelle vækst i Europas landsbrugsproduktion og befolk-
ningstal stagnerede dog langsomt i løbet af de 100 år frem til 1350, og 
den blev afløst af langvarig krise. Befolkningstallene steg formentlig først 
igen fra midten af 1400-tallet. Det måske første tegn på den kommende 
krise var årene 1315-1317, hvor Nordvesteuropa blev ramt af misvækst og 
hungersnød, der betød tab af mange menneskeliv. Allerede før den sorte 
død var væksten i landbrugsproduktionen og befolkningstallene således 
formentlig gået nærmest i stå, og da pesten så omkring 1347-1350 på 
europæiske plan reducerede befolkningen med måske en tredjedel betød 
det øde gårde og områder samt massive produktionsfald. Pesten ramte 
ikke kun omkring år 1350, men var en jævnlig uvelkommen gæst i riget 
frem til det sidste større udbrud i 1711 (fig. 5.67). Nye epidemier brød 
f.eks. ud allerede i 1361, 1369 og 1374. Det var en krisetid. Det var på den 
baggrund, at det store arbejde med at samle riget igen under Valdemar 
Atterdags kongemagt (1340-1375) lykkedes.90

Den 2. april 1340 blev Grev Gerhard 3. af Holsten – den kullede greve  
– dræbt i Randers efter at have rykket militært ind i riget for at indkræve  
økonomiske tilgodehavender qua sine panter. Drabet tilskrives Niels Ebbe-
sen, der senere samme år faldt i kamp mod holstenske tropper. Allerede 
ganske kort efter drabet på den vigtigste panthaver (fig. 5.68), grev Gerhard, 
var der forhandlinger med resterende panthavere. Den 22. april blev der 
indgået aftale om, at Christoffer 2.s søn Valdemar skulle være dansk konge 
og efterhånden generhverve riget. Hertug Valdemar af Sønderjylland skulle 
overtage de fynske og nørrejyske panter, og kong Valdemar skulle så hos 
ham indløse de dele af riget til 100.000 mark sølv. Valdemar blev i 1340 
kronet på landstinget i Viborg, og han blev samme år gift med hertugens 
datter. Som medgift fik han 24.000 mark sølv af pantesummen, hvilket reelt 
betød en betydelig del af Nørrejylland. Således kom generhvervelsen af 

FIG. 5.67
Pest i  Europa
Den sorte død spredte sig 
via handelsveje og havne og 
kom til Europa fra Asien via 
Mellemøsten. På ganske få 
år bredte den sig fra de tæt 
befolkede byer og ud til stort 
set hver eneste afkrog af de 
europæiske riger.

  Områder som helt  
eller delvis blev skånet
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FIG. 5.68
Gerhard 3.s død
Ifølge legenden red Niels Ebbesen 
1. april 1340 til Randers med 47 
mand og skjulte sig i byen til det 
blev nat. De trængte ind i Gerhard 
3.s hus og ”huggede hans hoved af 
over sengestokken”. Kunstneren  
Lorenz Frølich tegnede i 1853 
begivenheden, sådan som han 
forestillede sig den.
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riget i gang. Valdemar fik desuden især opbakning fra det tyske fyrstehus 
Wittelsbach, hvilket formentlig ikke mindst skyldtes, at markgreve Ludvig af 
Brandenburg af den slægt var blevet gift med kong Valdemars storesøster 
i 1324 – og fortsat havde medgiften på 19.000 mark sølv til gode. Markgre-
ven så selvfølgelig gerne, at den blev betalt, og Valdemars kongemagt fik i 
1340’erne betydelig økonomisk og administrativ hjælp fra Wittelsbacherne.91

Generhvervelsen af riget foregik via økonomisk politik især betyde-
lige ekstraskatter og salget af Estland i 1346 samt omfattende militære 
operationer og diplomatiske aftaler. Det var hårdhændet, men det lykke-
des efterhånden (Slesvig undtaget). Eksempelvis blev Sjælland indløst i 
midten af 1340’erne. Der var adskillige oprør mod Valdemars kongemagt 
i 1340-1350’erne, men de blev slået ned, og der blev i 1360 indgået en 
’fred’ mellem Valdemar Atterdag og de involverede danske stormænd og 
nordtyske fyrster. Derefter rettedes kongemagtens opmærksomhed mod 
øst. Skåne blev i 1360 hurtigt erobret, da stridigheder mellem den svenske 
kong Magnus og hans søn Erik kunne udnyttes. Det havde økonomisk stor 
betydning med erobringen af Skåne, da de fortsat store indtægter fra det 
enorme Skånemarked nu igen tilflød den danske kongemagt. Med Skåne 
kom også det betydelige møntsted i Lund under kongemagtens kontrol. 
De militære felttog stoppede imidlertid ikke med erobringen af Skåne. 
Den 27. juli 1361 nedslagtede kongens erfarne styrker en dårligt udrustet, 
gotlandsk bondehær ved Visby på Gotland (fig. 5.69). Omkring 90% af 
bondehærens ca. 2.000 mand blev dræbt, hvorefter den rige og vigtige 
handelsby, der var knyttet til hanseforbundet, blev plyndret.

Det var på sin vis en økonomisk og politisk succes, for Gotland forblev 
en del af riget til 1645. Men samtidig førte den ekspansive militære politik 
i Østersøen til krig med hanseforbundet, Mecklenburg og Holsten. Den 
konflikt betød i løbet af 1360’erne militært nederlag for Valdemars kon-
gemagt, som i 1370 måtte indgå Stralsundfreden, der blandt andet gav 
hanseforbundet 15 års betydelige rettigheder og indtægter fra Skåne og 
Skånemarkedet. Inden sin død i 1375 nåede Valdemar at få kontrol med 
dele af Slesvig, og han efterlod derfor ved sin død et stort set samlet rige, 
hvortil Gotland var erobret og Estland solgt fra.

FIG. 5.69
Slaget ved Visby 
Et af de blodigste slag i nordisk 
middel alderhistorie fandt sted på  
Gotland den 27. juli 1361. Under 
ledelse af kong Valdemar Atterdag 
besejrede og udryddede en dansk hær 
al modstand uden for Visbys bymure, 
og op mod 1.800 af de omkring 2.000 
mænd i det gotlandske bondehær blev 
dræbt. Ifølge sagnene skal Valdemar 
Atterdag have stillet tre store ølkar op 
på torvet og krævet, at indbyggerne 
skulle fylde dem med guld, sølv og an-
dre kostbarheder. Maleriet er lavet af 
kunstneren Carl Gustaf Hellqvist, 1882.
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Til gengæld efterlod Valdemar Atterdag sig ikke nogen levende drenge-
børn. Han mistede flere børn under pestens hærgen omkring 1350, og 
hans derefter eneste tilbageværende søn, Christoffer (1341-1363), døde på 
slagmarken. Af hans seks børn var det kun den yngste, datteren Margrete 
(1353-1412), der overlevede ham. Hun blev gift med Håkon 6. af Norge og 
blev senere kendt som den magtfulde dronning Margrethe 1., da hun var 
formynder og reel regent for hendes mindreårige søn Oluf (f. 1370, konge 
1375-1387), og siden for Erik af Pommern (f. 1382, konge 1396-1439).

  
Dansk møntproduktion efter sammenbruddet
I Lund var der fortsat produktion af skånske penninge under Magnus Smek 
(1332-1360), og den produktion blev tilsyneladende fortsat i 1360’erne 
efter den danske erobring i 1360 (fig. 5.70) – måske blev der endda præ-
get noget mønt der i 1370’erne.92 Der var fortsat hyppige møntomveks-
linger i Skåne. Det tyder fundene på, og i det skriftlige kildemateriale fra 
1340-60’erne er der med jævne mellemrum omtaler af nye skånske penge. 
Antallet af mønttyper er formentlig over 30, og dermed så stort, at der nok 
kan regnes med årlig udskiftning gennem store dele af tiden fra 1330’erne 
til 1360/70’erne. En anden type skriftlig kilde fra 1348 indikerer også, at  
der kom en ny type hvert år. I kilden meddeler ærkebiskop Peder af Lund, 
at ”vi for kirkens hæders skyld af de indtægter, der ligger til vort ærkebi-
skoppelige bord, særligt hvert år fra nu af og fremdeles, så længe vi lever, 
skænker 150 mark nye skånske penge af vor mønt i Lund til daglige uddelin-
ger blandt de kanniker, som hver dag personligt tager del i højmessen i vor 
Lundekirkes kor. Vi befaler, at vor møntmester i Lund, den nuværende eller 
den til enhver tid værende, årligt skal anvise, give og overdrage denne sum 
til kannikerne til følgende terminer. For det første på Skt. Mortens dag 50 
mark penge, dernæst på midfastesøndag, på hvilken der som indgangsbøn 
synges: Glæd dig, Jerusalem, 50 mark penge, og endelig på den følgende 
Vor Frue himmelfartsdag 50 mark i nye skånske penge,”.93

Selvom Valdemar Atterdags kongemagt relativt hurtigt fik kontrol med 
dele af riget, så kom der ikke kontinuerlig gang i møntproduktionen vest for 
Øresund i hans regeringstid. I den genrejsning af riget spillede et selvstæn-
digt dansk møntvæsen tilsyneladende ikke en meget vigtig rolle, selvom det 
formodes på sigt at kunne have bidraget både finansielt og politisk/propa-
gandamæssigt til at styrke kongemagten. Det kan også være, at der i den 
generelle økonomiske nedgangsperiode, som samtidig fortsat var en poli-
tisk og økonomisk krisetid for den danske kongemagts, hvor fokus var på 
’generhvervelser’ og stabilisering, reelt ikke var overskud til at tage kampen 
op mod de udenlandske mønter i riget og langsomt forsøge at genskabe et 
nationalt møntvæsen. Det ville være en betydelig langsigtet og måske også 
usikker investering i et stykke infrastruktur, og der var nok i højere grad 
fokus på både kortsigtede og andre typer langsigtede gevinster.

Det var imidlertid ikke sådan, at der slet ikke var møntproduktion vest 
for Øresund i perioden 1340-1375, men det blev tilsyneladende kun til få 
udmøntninger. Det foregik antagelig kun i en kortere periode fra midten af 
1350’erne til måske ca. 1360-1365. Vores direkte kilder dertil er få, men der 
er ikke tegn på udmøntninger under Valdemar Atterdag før 1355, hvor der 
til gengæld var tanker derom. I juli 1355 var der i København forhandlinger 
om hansestædernes privilegier, og en rådmand fra Rostock fortæller: ”Den 
umiddelbart følgende torsdag [8. juli] indbød kongen de omtalte rådmænd 
til sit taffel. Efter taflet sagde den omtalte konge, at de skulle rådgive ham 
om en fælles mønt i hans rige, som skulle slås til fremgang for hansekøb-
manden.”94 Oktober samme år forhandlede han med sine mænd om mønt-
væsnet, og i 1356 lyder det i Sjællandske Krønike, at der kom ny mønt: ”Og 
en ny mønt fulgte sølvmønten; den var af kobber, så en dårligere fulgte en 
bedre.”.95 

FIG. 5.70
Nyeste mønt
Denne mønttype fra Lund (MB 656) er 
fremstillet kort før eller efter erobringen 
af Skåne i 1360. I en af massegravene fra 
slaget ved Visby i juli 1361 blev der fundet 
en pung med hele 135 eksemplarer af 
denne type, som derfor må regnes som 
den eller en af de nyeste typer på det 
tidspunkt. Den kan derfor formodes at 
være fra omkring 1360 og er nok enten 
Magnus Smeks sidste udmøntning fra 
Lund eller Valdemar Atterdags første.
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Hvorledes sidste del af citatet skal forstås er uklart, måske skal det  
ses i lyset af de bedre udenlandske mønttyper eller skånske penninge.  
De typer var at foretrække frem for den nye danske mønt. For det var  
dår lige mønter, der blev fremstillet, nemlig ’igen’ små, simple penninge  
med meget lavt sølvindhold.

Umiddelbart kan kun fire mønttyper regnes for fremstillet vest for 
Øresund under Valdemar Atterdag, men fremtidige studier af det store 
enkeltfundsmateriale kan muligvis ændre lidt på det lave tal (fig. 5.71 
og 5.72). En af typerne (LEB 3690) regnes for fremstillet i Nørrejylland, 
mens de resterende tre må være produceret på Sjælland, og dermed 
nok i Roskilde – og der er faktisk en kilde fra 1361, der omtaler en 
møntmester Jens Eskilsen i Roskilde. Den kilde er samtidig den yngste 
skriftlige indikation på tidens vestdanske møntproduktion, som vi ikke 
ved, hvor længe varede. Måske var der kun produktion i anden halvdel 
af 1350’erne – før kongemagten igen fik kontrol med mønten i Lund 
1360 – måske varede det ind i 1360’erne.96

Der er ikke grund til at tro på en lang periode eller en enorm pro-
duktion i lyset af de manglende skriftlige kilder og relativt begrænsede 
fundforekomster. De fire typer optræder tilsammen kun med 10 stk. i to 
danske skattefund, der i øvrigt begge antages deponeret i anden halvdel 
af 1350’erne samt er fundet i eller nær Roskilde.97 Som enkeltfund er der 
i løbet af 2015-2016 blandt de 1.410 typeidentificerede nyfundne penninge 
fra det nuværende Danmark faktisk hele 24 stykker til sammen, hvilket 
dog tilsyneladende er atypisk højt for de fire typer. Samtidig er det et 
pænt antal, når der sammenlignes med ældre typer. Mere end halvdelen 
af de 24 stykker er imidlertid fundet på de samme tre lokaliteter, og på 
grund af typespredningen er der grund til at formode, at adskillige af de 
24 stykker kan være fra skattefund. Men overordnet vidner de 24 samlet 
set om ikke helt ubetydelige udmøntninger, og der er også tale om en 
vis geografisk udbredelse. Udmøntningerne må således have haft nogen 
økonomisk betydning både for producenten og brugeren, henholdsvis 
kongemagten og mere menig mand, samt en vis udbredelse, da der 
nok hvert år findes eksemplarer af typerne. På den anden side står det 
formentlig klart, at der var tale om en kortere periode med genoptaget 
vestdansk møntproduktion, der kun kan betragtes som en mindre, mid-
lertidig opblomstring omkring anden halvdel af 1350’erne mellem den 
danske møntproduktion i 1320-30’erne og fra starten af 1400-tallet. For 
bedre at kunne komme med bud på relative kvantiteter samt geografisk, 
social og kronologisk udbredelse er der behov for yderligere studier af 
stempler, skattefund, fundsteder og ikke mindst enkeltfundsmaterialet.

FIG. 5.71
W for Valdemar?
Den ringe mønttype MB 680 er 
muligvis Valdemar Atterdags 
type fra 1356. W på forsiden 
betyder formodentlig Valdemar. 
Den er efter al sandsynlighed 
fremstillet i Roskilde og findes 
især på Sjælland. 
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FIG. 5.72

G E N O P TA G E T 

D A N S K  M Ø N T P R O D U K T I O N 

TYPE MB 678

TYPE MB 650

TYPE LEB 3690

Møntproduktionens sammenbrud fandt sted i 1330'erne. I Skåne fortsatte 

produktionen af mønter dog under Magnus Smek (1332-1360). På nuværende 

tidspunkt kender vi kun fire mønttyper, som menes at være fremstillet vest 

for Øresund under Valdemar Atterdag (1340-1375). Nedenfor ses tre af disse 

mønttyper. Den fjerde er gengivet i fig. 5.71.

Typen MB 678, der som motiv har en 
stor krone og et kors er formentlig 
en af Valdemar Atterdags sjællandske 
typer.

Typen MB 650 er formentlig pro duceret 
på Sjælland i 1350’erne. Betydningen 
af motivet er vanskelig at gennemskue, 
men der ses lig heder med S’et på 
typen LEB 3690.

Mønttypen LEB 3690 er formentlig  
produceret i Nørrejylland under Valdemar 
Atterdag. Selvom der nu hvert år findes 
flere eksemplarer af typen, så var det  
først i starten af 1900-tallet, at det første 
eksemplar dukkende op. Derfor har  
typen ikke et MB-nummer.
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Tiltagende omløb af udenlandske mønter 
I forbindelse med kongemagtens og den vestdanske møntproduktions sam-
menbrud blev bedre og mere værdifulde udenlandske mønter efterhånden 
dominerende i riget. Som angivet i tabel 5.1 er de ganske mange skattefund 
deponeret i perioden ca. 1330-1380 fuldkommen domineret af udenlandske 
mønter. Deres overordnede sammensætning falder i to kronologiske dele, 
hvoraf anden del med wittenmønter omtales senere. Den midterste tredje-
del af 1300-tallet var domineret af sterlinge (primært engelske), franske 
gros tournois og nordtyske hulpenninge.98 De skriftlige kilder omtaler 
fra 1330’erne og frem i høj grad (beløb i) sterlinge, mens det slet ikke er 
til fældet i samme grad for andre udenlandske mønttyper. Dog kommer 
omtaler af mønter eller beløb efter lybsk (Lübecks, altså nordtysk) system 
efterhånden på banen, ligesom der er mange omtaler af skånsk mønt.

Enkeltfundene viser også, at sterlingene var de samlet set økonomisk 
vigtigste udenlandske mønter før ca. 1370. Blandt de i 2015-2016 regi-
strerede danske møntfund er der en del udenlandske mønter fra 1240-
1380. De må formodes især at være tabt efter 1330, da udenlandsk mønt 
tidligere primært var regnemønt. Der er 30 engelske sterlinge, hvoraf et 
par kan være ældre end 1240, og de er primært fundet i Jylland og på 
mange forskellige lokaliteter. I samme periode er der ’kun’ registreret fire 
af de mere værdifulde gros tournois fra ca. 1270-1305, hvoraf én er fundet i 
en kirke og to er fra samme lokalitet. De små og meget mindre værdifulde 
tyske hulpenninge er svære at datere, og en del af de 14 mønter, som er 
registreret i perioden 2015-2016, er nok yngre end 1380. De 14 fund af hul-
penninge fordeler sig på fem fra kirker, tre er fundet under udgravning ved 
borgen Hammershus på Bornholm og seks stammer fra andre lokaliteter. I 
samme periode er der også registreret fem andre udenlandske mønter fra 
1240-1380, nemlig en belgisk (nuværende Belgien, fra Bruxelles), en norsk, 
en gotlandsk og to svenske. Med andre ord gælder det for de udenland-
ske enkeltfund, at sterlingene repræsenterer størst værdi, det største fund-
tal og den største spredning på lokaliteter.

De meget tynde hulpenninge er utvivlsomt underrepræsenterede i de 
fleste typer fundmateriale qua deres ringe størrelse, tyndhed og skrøbe-
lighed, men næppe nok til at kunne gøre de samtidig langt mere værdifulde 
sterlinge rangen stridig som de økonomisk set vigtigste udenlandske 
mønter. På Bornholm, der er det registrerings- og detektormæssigt bedst 
afsøgte større, sammenhængende område i Danmark (og nok også i  
verden), er eksempelvis kun tre af de 94 enkeltfundne hulpenninge ikke 
relateret til kirker. Traditionelt har hulpenninge været tilskrevet en funda-
mental rolle i tidens møntcirkulation. Det er sket på baggrund af enorme 
fundantal i skattefund og i kirker, og hulpenningene har uden tvivl haft 
stor udbredelse og betydning for opsparing og nogen typer af aktiv 
møntbrug. Men samtidig står det klart, at antallet af rurale enkeltfund af 
hulpenninge uden for kirker er så lavt, at hulpenningene trods deres om-
talte underrepræsentation i fundene ikke kan opfattes som direkte videre-
førende af den aktive rurale møntbrug på landet, som fundene af danske 
penninge fra 1280-1330’erne vidner om. Der er et stort antal velundersøgte 
rurale detektorpladser med store mængder materiale fra 1300-1400-tallet, 
hvor der ikke er fundet en eneste hulpenning. Alt dette betyder ikke, at 
hulpenningene slet ikke har været anvendt ruralt udenfor kirkerne. De var 
til stede og tilgængelige, og de har med deres højere værdi kunne erstatte 
danske penninge i mange sammenhænge.

Omkring 1365 begyndte nordtyske hansestæder at producere witten, 
der skulle være en nordtysk parallel til de udbredte sterlinge fra England, 
Skotland og vestlige dele af det kontinentale Europa. De danske skatte-
fund er fra omkring 1370/1370’erne domineret af nye nordtyske mønttyper, 
primært witten. Der er i perioden 2015-2016 som enkeltfund registret 5-10 
witten ældre end 1380, som dog sagtens kan være tabt efter 1380. Op 
mod halvdelen af de fundne witten synes desuden at stamme fra kirker.

K A P I T E L  5  —  F R A  M A S S E R  A F  P E N N I N G E  T I L  M Ø N T V Æ S E N E T S  S A M M E N B R U D 3 4 5



De udenlandske og mere værdifulde mønter er som omtalt tidligere 
overrepræsenterede i kirkefundene i forhold til de rurale detektorpladser. 
De har med andre ord ikke været brugt og tabt på samme måde som de 
indenrigske. De har cirkuleret mindre i de laveste niveauer af møntøko-
nomien end de danske mønter, og de har til gengæld i højere grad været 
taget frem og brugt i kirken. Deres markant højere værdi end de ringe 
danske mønter er nok hovedforklaringen på forskellene. Det gælder ikke 
kun brugsmæssigt, men også i forhold til fundrepræsentation. Således 
blev en tabt udenlandske mønt qua værdien og størrelsen i datiden mere 
intensivt eftersøgt og også lettere genfundet end en ringe, lille dansk 
mønt. Der er desuden også tale om geografisk set logisk national varia-
tion blandt de udenlandske mønter, således er f.eks. sterlingene over-
repræsenterede i Jylland i forhold til resten af landet, og der er særligt 
mange mønter fra tyske hansestæder på Lolland, Falster, Bornholm og 
andre sydlige dele af riget, mens de relativt meget færre svenske mønter 
især dukker op i Nord- og Østsjælland.

De forskellige udenlandske sølvmønter indgik helt eller delvist i samme 
del af møntøkonomien (fig. 5.73). Det var værdifulde mønter, som blev 
brugt som opsparing og nok også i de fleste typer af betalinger. De 
forskellige typer udenlandske mønter kan findes i samme skattefund, 
selvom der oftest er tale om skatte med enten sterlinge og hulpenninge 
eller gros tournois og hulpenninge – altså med andre ord med en mindre 
og noget større mønttype. Der er desuden flere eksempler på skattefund 
med andre typer værdigenstande, og de må ganske ofte forstås som 
deponerede opsparinger. Der er kun enkelte skatte, hvor de ringe danske 
mønter ligger sammen med de gode udenlandske – og i de tilfælde er der 
kun få danske mønter i skattene. Det var to forskellige niveauer af værdi,  
og der var nok ofte også kun et mindre overlap i deres brugsområder.

Ældre danske penninge efter sammenbruddet
Som nævnt blev mange af de i 1320-1330’erne udmøntede danske penge 
ikke omvekslet under sammenbruddet, og det er et oplagt spørgsmål, hvor 
længe de fortsatte med at cirkulere. Fundantallene og slitagen på de fundne 
mønter tyder på lang tids omløb. Skattefundene peger i den modsatte ret-
ning, da mønterne ikke findes i skattefund yngre end 1330’erne.99 Det sidste 
argument er ikke meget stærkt, da dateringerne af skattefund fra årene 
omkring og efter sammenbruddet er ganske usikre. Måske er nogle skatte 
med danske penninge nedlagt væsentlig senere end 1320-1330’erne, som 
de på grund af mønternes produktionstidspunkt er henført til. Desuden vil 
de meget ringe, danske, nærmest kobbermønter, fra 1320-1330’erne måske 
slet ikke indgå i skatte med de bedre udenlandske sølvmønter.

Det skriftlige kildemateriale taler dog heller ikke umiddelbart for 
langvarig eksistens af danske mønter, da der især bruges begreber som 
sterling, skånsk eller mark sølv i perioden. Dog gælder det, at der flere 
gange i 1330’erne utvivlsomt er tale om danske penninge, mens det må-
ske sidste udsagn i den retning er fra 1344. Da tilbød den tidligere drost 
Peder Vendelbo på Viborg landsting ”at betale Jens Kås dels 180 mark 
kobberpenge, som samme herr Peder ifølge sit åbne brev skylder Anders 
Ovesen, og som samme Anders i vor herre kong Valdemars nærværelse 
har overladt samme Jens at oppebære, og dels 12 mark lødigt sølv, for 
hvilke Anders Pedersen har pantsat sit gods i Korup, hvorefter samme 
Anders i nærværelse af vor nævnte herre kong Valdemar har givet nævnte 
herr Peder Vendelbo fuldmagt til at indløse nævnte gods for ham; og 
med gode mænd som vidner lod Peder Vendelbo disse penge og dette 
sølv sekvestrere [=deponerede hos tredjemand], lige som han oftere 
tidligere til de rette tidspunkter og terminer havde lovbudt disse penge 
og dette sølv og med troværdige mænd som vidner ladet dem sekvestre-
re, således som han visselig beviste ved alle de bedste mænd blandt de 
tingsøgende.”100 Det var således tale om et beløb fastsat tidligere, men 
samtidig fremgår det, at der i 1344 blev håndteret 180 mark kobberpen-
ge, som altså fortsat havde værdi og kunne bruges.

D E N A R  T I L  D A L E R3 4 6



FIG. 5.73

F E M  AT Y P I S K E  

U D E N L A N D S K E  F U N D

HÅKON 5. MAGNUSSEN PENNING – NORGEJOHAN 3. STERLING – BRABANT

BRAKTEAT – SVERIGEBRAKTEAT – SVERIGE

GUTE – GOTLAND

Disse fem udenlandske fundmønter er de eneste registreret i 

Danmark i perioden 2015-2016, som ikke er engelske sterlinge, 

franske turnoser eller tyske hulpenninge.
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F A K TA

G U L D M Ø N T E R 

I  1 3 0 0 - TA L L E T

Gennem de sidste 200-300 år er der kun fundet to danske skatte-

fund fra 1200-1300-tallet med guldmønter. Som enkeltfund er der 

formentlig kun fundet op mod 20 middelalderguldmønter ældre 

end 1380. Deres nærmere tabstidspunkt kendes ikke, men det kan 

være et tidspunkt i 1400-tallet.101 De to skattefund er begge fra 

1370’erne, og selvom der med jævne mellemrum nævnes guld-

mønter i det skriftlige kildemateriale, så er det rimeligt at antage, 

at guldmønter må have spillet en meget begrænset rolle i dansk 

middelalder før et stykke inde i 1400-tallet. De to skattefund fra 

1370’erne med guldmønter er helt ekstraordinære fund.

Ved Vejby på den nordsjællandske kyst fandt en svømmende sko-

ledreng i 1976 en møntskat med en kobbermønt fra Flandern 

og 110 guldmønter: 109 engelske nobler og en lybsk gylden. 

Skatten lå i vraget af en kogge, der var tidens udbredte trans-

portfartøj. Skibet var bygget i starten af 1370’erne af egetræ 

fra det nordlige Polen. Det var formentlig ejet af en købmand i 

hansestaden Gdansk i det nuværende Polen og sank formentlig 

i 1377, da det var på vej hjem fra Flandern. Det er et utroligt 

fund fra dansk søterritorium, men samtidig ikke et fund, der  

direkte kan bruges til at sige noget om udbredelsen eller  

brugen af guldmønter i det danske rige.102

Anderledes er det med det store skattefund, der blev fundet 

under byggearbejde i Slagelse i 1883.103 Skatten indeholder 186 

guldmønter og 269 sølvmønter fra  det kontinentale Europa 

samt fire sølvbarrer og en række fremragende smykker og andre 

genstande af guld og sølv. Det er en virkelig opsparingsskat med 

mange meget værdifulde genstande, og det er det eneste fund af 

sølvbarrer fra 1200-1300-tallets Danmark. Skatten er med andre 

ord helt atypisk, men samtidig står det klart, at den er fundet i en 

af rigets købstæder i en købmands ejendom. Uanset fundets sær-

lige karakter og hvordan genstandene, der generelt er udenland-

ske, i første omgang er kommet til riget, så indikerer skatten, at 

guldmønter i et ikke fuldkommen ubetydeligt omfang har været 

til stede og antageligt mulige at erhverve og formentlig handle 

med i det sene 1300-tals danske købstæder.

FIG. 5.75
kontinentalt  
guld og sølv
Slagelseskatten med 
sit blandede indhold  
af guld og sølv i form 
af især mønter, barrer 
og smykker. FIG. 5.74

Vejby-skatten,  
Nordsjælland
Disse 111 mønter udgjorde 
Vejby-skatten fra ca. 1377.
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Når der lægges vægt på det enorme fundantal, så må det på baggrund 
af ovenstående delvist modsatrettede betragtninger være rimeligt  
at postulere, at der mindst ind i 1340’erne fortsat var en betragtelig 
mængde ældre danske penninge i cirkulation. Måske var der en betyde-
lig cirkulerede mængde ind i 1350’erne, og man kan så fremsætte den 
løse tese, at igangsætning af produktion under Valdemar Atterdag også 
skal ses i lyset af behov for nye forsyninger af småmønt. Det er muligvis 
at gå alt for langt med gætteriet, da den type møntforsyningslogik nok 
mest hører senere tider til samt ikke direkte kan understøttes af kilde-
materialet. Eksempelvis findes der på baggrund af vores nuværende for-
ståelse af denne tids mønttyper ikke til erkendte skatte, der indeholder 
danske penninge fra både før produktionsophøret i 1330’erne og efter 
1355. Måske vil studier af især detektorlokaliteter med adskillige hidtil 
formodede enkeltfund vise sig bedre at kunne forklares som skattefund 
og dermed ændre på det forhold.

Der er imidlertid andre grunde til at formode, at danske penninge 
var til stede i nævneværdig grad frem til slutningen af 1300-tallet eller 
endog endnu længere. Der var selvfølgelig ikke tale om samme mæng-
der som da produktionen toppede i 1320-1330’erne, men derimod 
om kontinuerligt aftagende mængder, der dog fik et nyt tilskud med 
udmøntningerne under Valdemar Atterdag fra 1356 og et stykke frem. 
Sammen med de flere gange nævnte enorme fundmængder, hvoraf man-
ge mønter i øvrigt bærer præg af meget lang cirkulationstid, så er det 
vigtigste argument de arkæologiske dateringer. I udgravningslag, der 
dateres til anden halvdel af 1300-tallet eller endog senere og som stam-
mer fra tre vigtige jyske lokaliteter, er der betydelige mængder danske 
penninge ældre end 1340. Det drejer sig om lag fra Øm Kloster, en række 
formodede handelsboder i Horsens samt Vor Frue Kloster i Randers  
(fig. 5.77). Blandt de 103 mønter, der kunne typeidentificeres og knyttes 
til bestemte lag ved Vor Frue Kloster, er hele 84 mønter placeret i lag yngre 
end ca. 1330: 52 mønter blev knyttet til ca. 1330-1375, 7 mønter til ca. 
1375-1400 og de resterende 25 menes tabt efter år 1400. Der er ikke be-
grundet mistanke om forstyrrede lag, og forklaringen er umiddelbart, at 
de danske penninge fortsat udgjorde det nederste lag i møntbrugen.104

De arkæologiske vidnesbyrd i form af lagdateringerne og de titu-
sindvis af enkeltfundne penninge er argumentationsmæssigt stærkere 
end de to ex silentio argumenter omkring manglende skriftlige omtaler 
og manglende skattefund. Med andre ord må der på forskningens nu-
værende stadie regnes med, at der fortsat var danske penninge i omløb 
i anden halvdel af 1300-tallet. Mængderne faldt som nævnt kontinuerligt, 
men fik en tilførsel med Valdemar Atterdags produktion. Kvantitetsudvik-
lingen kan også analyseres på anden vis. Vi kender ikke ratioen mellem 
antallet af mønter og befolkningstallet, men den var utvivlsomt høj i 
1320-1330’erne og begyndte at falde, så snart udmøntningerne stop-
pede. Faldet i antal danske mønter pr. person må have været løbende, 
indtil pesten kom i slutningen af 1340’erne og bortrev måske en tredje-
del af befolkningen. Det betød en stigning i antal danske mønter pr. 
person, og det samme gjorde de nye forsyninger af danske mønter, der 
blev produceret fra midten af 1350’erne. De udviklinger kombineret med 
den i anden halvdel af 1300-tallet manglende vækst i befolkningstal og 
økonomi var med til at muliggøre de ringe, gamle mønters lange liv.

Tilstedeværelsen af danske penninge og udenlandske mønter var 
betydelige efter 1330’erne, men det betød ikke, at monetariseringen 
fortsatte med at tiltage. Møntbrugen fortsatte utvivlsomt i byer og på 
etablerede markeder. Det indikerer f.eks. de nævnte fund fra Randers og 
Horsens, men der er behov for deciderede undersøgelser af møntbrugen 
i danske byer i høj- og senmiddelalderen, så der kvalificeret kan siges 
noget om møntbrugens kvantitative og sociale udvikling i byerne. Vi ved 
således ikke om møntbrugen decideret steg, men det er ikke umuligt, 
selvom der ikke var tale om en økonomisk vækstperiode. Formentlig blev 
den urbane møntbrug mere differentieret på grund af større udbud af 
mønttyper og møntværdier.

FIG. 5.76
Valdemar Atterdag
Ved sin død havde Valdemar 
genoprettet og udvidet det 
danske rige. Alligevel skulle 
der gå en del år efter hans 
død før den hjemlige mønt-
produktion for alvor kom op 
at køre igen. Det skete under 
Erik af Pommern i starten af 
1400-tallet. Dette kalkmaleri 
er malet i Skt. Peders Kirke  
i Næstved kort efter Valde-
mars død i 1375.
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Det var til gengæld næppe tilfældet på landet, hvor det i høj grad er i 
kirkerne og i skattefundene, der findes udenlandske mønter. De findes 
også på rurale detektorpladser, men i mindre grad end hvad der kunne 
forventes i forhold til forekomsterne i kirker og skattefund. Samlet 
set fortsatte det rurale monetariseringsniveau næppe på samme høje 
niveau som før sammenbruddet i 1330’erne. Større undersøgelser af 
emnet findes ikke, men der synes at være en nedgang i antallet af fundne 
mønter på de rurale detektorpladser i perioden, selvom der tages  
højde for både danske mønters lange cirkulationstid og de relativt  
færre udenlandske mønters høje værdi.

Udviklingen i landgildebetalingerne og andre landlige afgifter peger 
også direkte på nedgang i møntbrugen på landet og dermed en relativt  
stigende brug af naturalier. Den økonomiske stagnation og pesten betød 
faldende kornpriser og mangel på arbejdskraft, hvilket medførte en 
markant stigende realløn. Der var i forhold til tidligere umiddelbart færre 
personer til at udføre ’det samme’ arbejde og for så vidt også til at dele 
’de samme’ jorde og værdier. For at holde på arbejdskraft på landet og 
holde gårde i drift, blev mange små brug lagt sammen til gårde med 
større jordtilliggender, og landgildeniveauet blev også sænket. Det 
reducerede lønarbejdet og dermed lønbetalingerne samt øgede befolk-
ningens muligheder for at betale afgifter i naturalier. Samtidig betød 
den katastrofale udvikling af rigets møntvæsen, at det for modtagere af 
landgilde og andre afgifter ofte kunne være økonomisk fordelagtigt at 
modtage dem i naturalier fremfor i mønter. Afgiftskonverteringerne start-
ede formentlig et godt stykke inde i 1300-tallet og fortsatte i 1400-tallet, 
og i resten af middelalderen spillede naturaløkonomi formentlig en større 
rolle end møntøkonomi ved betaling af skat og afgifter på landet.105 Det 
skal ikke forstås sådan, at mønterne forsvandt helt fra den funktion, blot 
at formentlig langt under 50% blev betalt i mønt. Med andre ord toppede 
den rurale monetarisering i middelalderen i perioden 1280-1330’erne 
– og det var formentlig også den periode i middelalderen, hvor mønt-
økonomien på landet stod stærkest overfor naturaløkonomien. 

FIG. 5.77
Udgravning af Vor  
Frue Kloster, Randers
Ved udgravningen i 1988 fandt 
man blandt meget andet en  
større mængde ’gamle’ danske 
penninge i ’nye’ kulturlag, hvilket 
giver en indikation af mønternes 
lange brugsperiode. Her ses 
inder siden af murværket på  
sokkel med døråbning fra vestlige 
rum i nordfløjen af klosteret.

D E N A R  T I L  D A L E R3 5 0



     

Forskningsoversigt 
og litteratur

Standardværket om danske økonomiske 
forhold og danske ressourcer i middelald-
eren er Hybel & Poulsen 2007, der dækker 
perioden ca. 1000-1550. I værkets intro-
duktion pointeres det, at der ikke findes en 
større fremstilling af Danmarks økonomiske 
historie i middelalderen.

Det grundlæggende arbejde omkring 
periodens møntvæsen og mønttyper er 
Hauberg 1885, og den nyeste syntese er 
Grinder-Hansen 2000. Af meget stor betyd-
ning er desuden udgivelsen af (skriftlige) 
Kilder til Danmarks møntvæsen i middelalde-
ren (Mørkholm 1955 og 1989; Johansen & 
Mørkholm 1960) samt korpusværket over 
danske skattefund fra ca. 1050-1550 Dan-
marks Middelalderlige Skattefund (DMS) fra 
1992. Disse værker samt en række artikler 
og værker om bestemte temaer, fund eller 
udgravninger betyder, at ganske mange for-
hold vedrørende periodens møntvæsen er 
beskrevne. Det samme er flere af de tema-
tisk beslægtede emner, eksempelvis told og 
skat i de store værker Dansk Toldhistorie fra 
1987-1990 (Venge 1987) og Dansk Skattehi-
storie fra 2002-2007 (Venge 2002 og 2004).

Der er imidlertid endnu meget at tage 
fat på i forhold til periodens mønthistorie. 
Det gælder især i lyset af de hundrede-
tusindvis af danske fundmønter fra peri-
oden, hvor udforskning af enkeltfundene 
endnu kun er i sin vorden i forhold til såvel 
kulturhistoriske eller økonomihistoriske 
spørgsmål som i forhold til numismatiske 
analyser af f.eks. tidens monetarisering og 
møntproduktion. Potentialet er ekstremt 
stort og globalt set nærmest unikt qua 
kombinationen af kvantiteten og kvaliteten 
af den registrerede viden f.eks. GPS-koordi-
nater for mønter fundet med metaldetektor 

og møntbestemmelser. Horsnæs & Märcher 
2017 er nyeste metodisk vinklede artikel. 
Med et relativt begrænset udvalgt materiale 
giver den et bud på, hvordan materialet kan 
analyseres, og den gør op med flere ældre 
opfattelser og demonstrerer dermed poten-
tialet i det enorme fundmateriale.

Et vigtigt element for nye og bedre 
undersøgelser af periodens møntvæsen er 
metalundersøgelser. Der er i lyset af mate-
rialets størrelse og tidens møntpolitik med 
møntforringelser mv. foretaget få lødig-
hedsanalyser i Danmark. Flere metalana-
lyser og synteser på baggrund deraf er en 
mangelvare, da det nuværende vidensni-
veau er lavt og upræcist. Derfor er dette 
vigtige tema utilstrækkeligt beskrevet i nær-
værende bidrag, hvor det af kronologiske 
årsager ikke har været muligt at inddrage 
Michael Kræmmers Sølv, guld og penninge. 
Betalingsmidler, møntvæsen og pengemål i 
tidlig dansk middelalder, der udkom i 2017. 
Det er et vigtigt værk, der blandt andet be-
handler spørgsmål om mønternes lødighed 
og værdi i forhold til mark sølv mv. 

Et andet tema er spørgsmålet om 
udmøntningernes størrelse, som der findes 
enkelte ganske upræcise bud på ud fra 
skriftlige kilder. Vejen frem er stempelstu-
dier (Märcher, Aagaard & Horsnæs 2016), 
men det er stort set endnu ikke forsøgt på 
periodens danske mønter, som også på det 
felt hører til de mest vanskelige. Det er imid-
lertid muligt, og gennem stempelstudier 
vil der kunne opstilles minimumstal for de 
anvendte stempler til de forskellige møntty-
per. Derved fås en indikator på det relative 
forhold (produktionsmængde) mellem de 
enkelte typer, som f.eks. kan analyseres i 
både kronologisk og geografisk perspektiv.
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